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رئيس التحرير
ليكن موقفنا نحن العراقيني حازما وموحدنا ازاء 
ما جرى ويجري يف بلدنا العزيز من اأزمات وم�شاكل 
كارثية قد تف�شي بنا اىل كوارث نحن يف غنى عنها 
ف��اأزم��ة امل��ل��ف االم��ن��ي ت��ط��ورت وا���ش��ب��ح��ت منعطفا 
خ��ط��را ب��ع��د ان دخ��ل��ت داع�����ش ع��ل��ى خ��ط االزم���ات 
وت�����ش��اع��دت ح���دة امل���خ���اوف م��ن ام��ن��ي��ة ���ش��رف��ة اىل 
�شيا�شية وم�شرية فداع�ش اليوم ا�شتفحل تاأثرها 
على العراق وقادتنا اأزمته اىل ال�شعور بوجود ازمات 
عليه  ال��ع��امل  م�شاعدة  نطلب  ان  م��ن  فبدال  اخ��رى 
بلدنا  وحدة  على  االبقاء  ب�شرورة  نطالب  اأ�شبحنا 
العملية  ومكت�شبات  ال�شعب  �شيادة  وعلى  ال�شيا�شية 
ال�شيا�شية التي و�شعت ا�ش�شها حكومة وا�شنطن, ومن 
اهمية القول بان بع�ش احلقائق قد افرزتها حقيقة 
اكرث  مبنطق  التعامل  اهمية  خ��ال  وم��ن  االم���ور 
واقعية مما �شبق وهو اننا قد و�شلنا اىل حال جعلتنا 
داع�����ش  لنقاتل  ل��ن��ا  مب�شاعدتها  وا���ش��ن��ط��ن  ن��ط��ال��ب 
ون��ذود عن ار���ش ال��ع��راق وق��د احتلت اج��زاء كبرة 
العا�شمة  احتال  اىل  املخاوف  وو�شلت  الباد  من 
بغداد التي يقطنها اكرث من �شبعة مايني عراقي, 
وتلك معادلة غر موزونة فرمبا حملل يقول كيف 
ميكن لداع�ش ان تدخل حمافظات تنت�شر فيها قوات 
يف  واحتلتها  امل�شلحني  جماميع  من  اك��رث  نظامية 
و�شح النهار وامام مراأى قيادات كبرة يف اجلي�ش, 
اآخرون دخولها بغداد ال�شيما ونحن  ي�شتبعد  بينما 
نعلم علم اليقني بان داع�ش حتظى بدعم لوج�شتي 
اك��رث ثمانني  اك��رث من جهات تتواجد يف  كبر من 
دولة ومعززة بالرجال وال�شاح احلديث ف�شا عن 
بينما  العراقي  اجلي�ش  لقتال  االزم��ة  املعدات  بقية 
ب�شاح  تقاتل  زال��ت  ما  جي�شنا  قطعات  من  العديد 
قدمي رمبا قد �شداأ من م��رور الزمن عليه ف�شا 
ع��ن ن��ق�����ش االع���ت���دة وت��اخ��ر عملية اي�����ش��ال م��واد 
بحالة  ول�شنا  القتال  ال�شتمرار  ال��ازم��ة  التموين 

لذكر ال�شواهد على ذلك .   
يحدث  مما  املت�شائمني  مو�شع  يف  لي�ش  هنا  ولكننا 
ولكن نذكر باهمية التم�شك مبوقف حازم وم�شرتك 
ال�شيا�شية  ومكوناته  العراقي  ال�شعب  اأط��ي��اف  بني 
باأهمية طلب املعونة من املجتمع الدويل يف حماربة 
اجل�شيمة  امل��خ��اط��ر  م��ن  بواقعية  والتعامل  داع�����ش 
التي ترتتب على احتال بع�ش املناطق القريبة من 
االنبار  او  الدين  �شاح  حمافظات  يف  �شواء  بغداد 
اخلطاب  يكون  ان  اي�شا  املهم  م��ن  ولكن  دي���اىل,  او 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ع���ام ل���دى ���ش��ا���ش��ة ال���ع���راق م���ن امل��رك��ز 
واالقليم وبقية املحافظات موحدا م�شرتكا يجمعه 
قا�شم م�شرتك واحد وهو الهم العراقي الذي طاملا 
اخل�شية  وهاج�ش  ال�شعب  ابناء  جميع  خلفه  توحد 
على وحدة الباد و�شيادة ال�شعب ومكت�شبات املرحلة 
من  �شحى  التي  ال�شيا�شية  العملية  ومنها  الراهنة 
اج��ل��ه��ا اآالف ال��ع��راق��ي��ني ودف��ع��وا اك��رام��ا ل��ه��ا دم��اء 
الدويل  املجتمع  م�شاركة  نرف�ش  ال  فنحن  �شخية. 
حربنا �شد االرهاب بكل قواه واهمية ا�شتخدام كافة 
امل�شلحة  املجاميع  خم��اط��ر  ل���درء  املتاحة  الو�شائل 
على ار�ش الوطن كما اننا يجب ان نكون االن اكرث 
بان  امل�شرتكة  وثوابتنا  الوطنية  وبوحدتنا  مت�شكا 
او  فئة  ولي�ش هم  العراقيني جميعا  داع�ش هي هم 
ب��اأن  نن�شى  اال  ول��ك��ن يجب  واح���دة   او طائفة  كتلة 
هناك هم اخر هو وحدة لعراق واحلفاظ على ج�شد 
الوطن �شاملا من اجلراح معافى من االأمرا�ش قوي 

العزمية مرتا�ش ال�شوف.

الموقف المشترك

���ش��دد ع�شو جمل�ش ال��ن��واب ع��ن ائ��ت��اف دول��ة 
ال��ق��ان��ون ال�����ش��ي��خ اح��م��د ���ش��ال ع��زي��ز حممد 
ال��ب��دري ع��ل��ى ���ش��رورة ان��خ��راط ق���وات احل�شد 
ال�����ش��ع��ب��ي ���ش��م��ن امل��ن��ظ��وم��ة االم��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة 

الر�شمية .
 وقال البدري يوم ام�ش االثنني يف حديث خا�ش 
كافة  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  ان  ب�"العراقية" 
قد لبت نداء املرجعية الدينية العليا يف النجف 
اال�شرف ملقاتلة االرهابيني الذين ملوا تهديدا 
حقيقيا لكل ابناء ال�شعب الراقي وقاتلت ب�شرف 
انت�شارات  وحققت  امل�شلحة  االرهابية  املجاميع 
ي�شتوجب  ما  االإجرامية  التنظيمات  تلك  على 
�شمها يف �شفوف القوات االمنية �شواء كانت يف 

اجلي�ش او الت�شكيات الر�شمية االخرى .
للوطن  والئها  اثبت  الف�شائل  تلك  ان  و�شاف 
امن��ا  ح��زب��ي��ة  او  �شيا�شية  ج��ه��ة  اي���ة  مت��ث��ل  ومل 
العراقي يف اي مكان من  املواطن  ارادة  ج�شدت 
الباد و�شاهمت بتحرير عدد من املناطق التي 
داع�ش  تنظيم  م��ن  االإره��اب��ي��ة  املجاميع  متكنت 

ال�شيطرة عليها يف وقت �شابق.
وا�شاراىل اهمية عدم ابقاء تلك الف�شائل خارج 
نطاق �شيطرة الدولة ولكي تكون ا�شافة نوعية 
وطنية  مبهام  وال��ق��ي��ام  البا�شلة  مل�شلحة  ل��ل��وات 

كربى.
ومن جانب اخر  قالت النائبة عن كتلة االأحرار 
االنباراال�شتعانة  اهايل  ان طلب  الغرابي  اقبال 
العراقيني  والميثل  مرفو�ش  ام��ر  باالمريكان 

بل ميثل اهايل املحافظة فقط .

واع���رب���ت ال��غ��راب��ي يف ب��ي��ان ���ش��در ع��ن مكتبها 
وتلقت"العراقية    االثنني  ام�ش  ي��وم  االعامي 
بع�ش  تقدمي   " من  ا�شفها  عن  منه  ن�شخة   "
العراقي  اجلي�ش  بخروج  طلبات  االنبار  ع�شائر 
م���ن م��دن��ه��م ووق�����ف ع��م��ل��ي��ة ال��ق�����ش��ف اجل���وي 
".م�شددة  ب��االم��ري��ك��ان  واال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��ع��راق��ي 
ع��ل��ى ان " ال���ع���راق مي��ت��ل��ك ط���اق���ات ورج�����االت 
داع�ش  دن�����ش  م��ن  ال��ع��راق  حت��ري��ر  با�شتطاعتها 

والحاجة للتدخل االمريكي ".
" ال��ت��ي��ار ال�����ش��دري يرف�ش ع��ودة  واأ���ش��اف��ت ان 
االمريكان اىل العراق باي �شكل من اال�شكال وان 
فكروا بالعودة فمعناه حفر قبورهم بايديهم " 
2011 كان  " خ��روج االح��ت��ال ع��ام  مبينة ان 
على يد املقاومة اال�شامية جي�ش املهدي انذاك 

واليوم �شتكون على يد �شرايا ال�شام ".
وت��اب��ع��ت ال��غ��راب��ي ان���ه " ل��ي�����ش م��ن ح��ق رئي�ش 

اخرى  �شيا�شية  �شخ�شية  اي  او  النواب  جمل�ش 
ت�شريع  يتم  مامل  االمريكان  عودة  قرار  اعطاء 

قانون جديد داخل جمل�ش النواب ".
املا  خ��ال��د  ال��ع��راق  علماء  جماعة  رئي�ش  واك���د 
ان" دعوات م�شوؤويل حمافظة االنبار ازدواجية 
وتخبط يف الت�شريحات وتربك الو�شع العراقي 
, داعيا اهايل االنبار اىل تدارك الو�شع وتوحيد 

ال�شف للت�شدي لداع�ش ".
امل��ا ان" ال��دع��وات اىل التدخل االجنبي  وق��ال 
م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ال  ال��ع��راق��ي��ة  االأرا�����ش����ي  يف 
ب��ل��دن��ا بيد  ي��ج��ب ان نحمي  , الن��ن��ا  ال��ع��راق��ي��ني 
عراقية , موؤكدا ان" الدعوات يف دخول القوات 

الربية �شتزيد االمور تعقيدا ".
" التوحد بروح  امل�شوؤولني يف االنبار  املا  ودعا 
وط��ن��ي��ة وت���رك االم�����اءات اخل��ارج��ي��ة لتحقيق 

الن�شر.
واع��ل��ن دي����وان ال��وق��ف ال�شني ع��ن رف�����ش��ه الي 
العراق, فيما طالب  تدخل ع�شكريا امريكيا يف 
ال�����ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ب��ال��ت��وح��د واال���ش��ت��ي��ق��اظ من 

الفتنة.
ان  ال�شميدعي  حم��م��ود  ال��دي��وان  رئي�ش  وق���ال 
اكد  امل�شلمني  علماء  من  �شدر  ال��ذي  "البيان 
قوة  اي  او  االم��ري��ك��ان  م��ع  التعاون  حرمة  على 
اجنبية", معربا عن "رف�شه للتدخل الع�شكري 

االمركي يف العراق".
وط��ال��ب ال�����ش��م��ي��دع��ي ال�����ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ب�"ان 
وقتل  ذب��ح  اىل  ادت  ال��ت��ي  الفتنة  م��ن  ي�شتيقظ 
بع�شهم بع�شا", داعيا اياه اىل "التوحد وجمع 
ال���ق���وات االم��ن��ي��ة لتحرير  ال�����ش��م��ل وم�����ش��ان��دة 

املناطق".

انتقادات نيابية ورسمية واسعة لطلب االنبار االستعانة بـ"االمريكان"
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 اكد  جمل�ش النواب ام�ش  االثنني, اإنه بانتظار ت�شلم م�شروع املوازنة االحتادية من احلكومة اليوم الثاثاء 
�شيناق�ش  "املجل�ش  اإن  اوغلو   نيازي  الربملان  وقال مقرر  الر�شمية.  اجلل�شة  اعمال  الدراج��ه �شمن جدول 
م�شروع املوازنة حال و�شوله من قبل احلكومة", موؤكدا ان "اجلل�شة �شت�شهد قراءة التقرير النهائي للجنة 
النازحني املوؤقتة التي �شكلها املجل�ش �شابقا". واأو�شح اغلو اأن "رئي�ش جمل�ش النواب �شليم اجلبوري �شي�شل 
اىل بغداد خمتتما اجتماعا يف �شوي�شرا خ�ش�ش ملناق�شة الو�شع االمني والتدعيات على االر�ش العراقية", 

الفتا اىل ان "رئا�شة املجل�ش �شتعقد اجتماعا مع روؤ�شاء الكتل ال�شيا�شية  لبحث اأخر امل�شتجدات".

اليوم.. البرلمان يتسلم الموازنة من الحكومة

assad_assad43@yahoo.com

أستقدام قوات برية أجنبية قرار شجاع لحماية السيادة الوطنية من األنتهاك المحتمل

يف  ف�شلها  ال����دويل  للتحالف  اجل��وي��ة  ال�����ش��رب��ات  اأث��ب��ت��ت 
حتجيم قدرة تنظيم داع�ش و�شل اأمتداده على االأر�ش .

خرباء معنيون يف �شاأن احلركات و التنظيمات االأرهابية 
ال�شربات مثلت عمليات  اأن تلك  اك��دوا من جانبهم على 
جراحية مو�شعية و مل يكن بو�شعها كما اأعلنت يف حينه 
الواليات املتحدة االأمركية )قائدة التحالف الدويل( اأن 
ال�شبيل الوحيد ل�شل تنظيم داع�ش على االر�ش العراقية 
ال�شربات اجلوية يف  هو  ال�شورية   االأرا�شي  بعدها  ومن 
وقت متدد فيه عنا�شر التنظيم لاأ�شتياء على مناطق 
االأك��راد  او ما يطلق عليها  ال��ع��راب(  بينها )ع��ني  جديدة 
العودة  و  االأ�شتياء  التمدد  �شمل  ثم  وم��ن  )ك��وب��اين(... 
من  الغربية  االأج����زاء  على  التنظيم  �شيطرة  فر�ش  اىل 
حمافظة االأنبار مهددين بذلك مركز املدنية )الرمادي(.
اأن  يتبني  ال���دويل  اجل���وي  الق�شف  ل�����ش��ورة  تو�شيح  ويف 
االأ���ش��ت��ط��اع اوال وم��ن ثم  ال���ذي يتم ع��رب  ه��ذا الق�شف 

ال�شرتاتيجي  الغر�ش  ي���وؤدي  مل  ف��اأن��ه  ال�شربات  توجيه 
العك�ش  الداع�شية بل على  املجاميع  الذي يتحدد بح�شر 
الطائرات  الع�شابات فوت على  اأ�شلوب  و  املدن  فاأن حرب 
مهمة تقوي�ش اأمتداد داع�ش و املرونة الكافية للتنقل بني 

منطقة و اخرى...
وياأتي اأعرتاف رئي�ش الوزراء حيدر العبادي  و يف احدى 
امل��ق��اب��ات ال��ت��ل��ف��ازي��ة الأح�����دى ال��ق��ن��وات ال��ف�����ش��ائ��ي��ة اأن 
االأوىل  االي��ام  دقيقا يف  يكن  العراقي مل  ط��ران اجلي�ش 
للق�شف... اال بعد فرتة... و هذا ياأتي ب�شبب اأن العراق 
و منذ االحتال االمركي للعراق ال ميلك غطاء جويا 
اأن يكون حا�شرا للحيلولة دون متكن  كان من املفرو�ش 
العنا�شر االأرهابية من احلركة ب�شهولة على اأر�ش امليدان  

واخرتاق احلدود.
م�شمار  يف  اأ�شحابها  ي�شتغل  التي  االأ���ش��وات  من  العديد 
املجال الع�شكري و االمني ومن بينها امركان اكدوا اأنه 
الع�شكرية  املعاجلة  من  الو�شع  ه��ذا  على  احل��ال  بقي  اذا 
ف��اأن احل��رب �شتمتد اىل عقود ... وهو اأم��ر خطر اذا ما 

قورن بخطورة تنظيم داع�ش الذي ي�شعى جاهدا الأمتاك 
باأقامة  امل�شمى  البعيد  ه��دف��ه  ليحقق  ح�����ش��وره  نا�شية 
اأم��ر  ي�شتبعد  وال  ال�شام  و  ال��ع��راق  يف  االأ�شامية  ال��دول��ة 
اأن خطر داع�ش  التمدد اىل بلدان جماورة حيث  خطورة 
الدول عامليا  روؤو�شاء  و عدد من  اأوباما  وباأعرتاف  اأ�شبح 
�شفراء  اأو  حمراء  خطوط  عنده  لي�ش  التنظيم  هذا  واأن 

يقف عندها.
اأن ما يخلفه التنظيم االأرهابي من ويات و انتكا�شات على 
اأر�ش العراق وما ينتج عنه من نازحني تعدوا املليون ويف 
كل املحافظات امل�شتقبلة الأعدادهم ي�شبح من ال�شروري 
معها التفكر جديا باأ�شتقدام قوات برية ملواجهة داع�ش... 
قوات من النوع الذي ميكنه ممار�شة القتال امليداين على 
الواقع و لي�ش من خال �شربات جوية حمدودة ال تعطي 

ثمارها على م�شتوى النظر البعيد .
مدربة  اأجنبية  ق��وات  اأ�شتقدام  حالة  ت�شور  اخلطاأ  وم��ن 
اأذا ما   ... الوطنية  بال�شيادة  امل��دن هو م�شا�ش  على حرب 
اأن ال�شيادة الوطنية ذاتها تتطلب جهدا لوج�شتيا  عرفنا 

التي  اجلوية  ال�شربات  على  وقفا  فقط  ولي�ش  ميدانيا 
هي يف اال�شا�ش حمدودة النتائج و تتطلب وقتا طويا ال 
ي�شتوعب متطلبات املرحلة االآنية من و�شول داع�ش اىل 

ما تبتغيه و تهدف اليه .
العا�شمة  اأن  القرار  و  امل�شوؤولية  اأ�شحاب  على  ف��ات  لقد 
ب��غ��داد م��ه��ددة و ه��ذا م��ا يجب االأع���رتاف ب��ه دون حتفظ 
... و الدليل على ذلك ما يعانيه حزام بغداد من �شغط 
ما  وان   ... ال�شلوعية  و  اليو�شفية  مناطق  عرب  داع�شي 
يقوم  به اأبناء تلك املناطق ال ي�شكل �شوى نقطة يف بحر .

اأ�شتقدام قوات  اأن  اأن ال تاأخذنا العزة بالنف�ش على  يجب 
برية باأ�شتطاعتها مع القوات العراقية ال�شعيفة العدد و 

العدة اأن تكبح جماح اأندفاع التنظيم االأرهابي ...
املحا�شرة من احل�شد  املدن  اأبناء  اأ�شتغاثات  ولنا يف �شور 
ال�����ش��ع��ب��ي و اأب���ن���اء ال��ع�����ش��ائ��ر ال�����ش��رف��اء ل��ع��دم و���ش��ول اأي��ة 
�شرف  و  ه���وؤالء  ع��زمي��ة  ول��و ال  لهم  اأ���ش��ن��اد  اأو  م�شاعدات 
قد  و  داع�����ش  ن��رى  ال��ي��وم  لكنا  العظيم  للعراق  اأنتماءهم 

�شيطرت على الرمادي و�شاح الدين و غرها كلها .

اأن حماية ال�شيادة الوطنية العراقية و منع متدد داع�ش 
الكل  ف���اأن  امل���ح���دودة  اجل��وي��ة  ب��ال�����ش��رب��ات  اكتفينا  م��ا  اذا 
اأع��ت��اب  على  و�شحاها  ليلة  ب��ني  �شي�شبح  داه���م  خطر  يف 
ب���غ���داد... وم���ن ي��ري��د ح��م��اي��ة ب��غ��داد ف��ع��ا ع��ل��ي��ه ت��اأم��ني 
م���ا ي��ح��ي��ط ب��ه��ا م���ن امل��ح��اف��ظ��ات و امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�شكل 
يتمتع  ال���ذي  داع�����ش  ام���ام  �شالكا  طريقا  و  �شها  م��ع��ربا 
عال  م�شتوى  ذات  اأ�شتخباراتية  و  ع�شكرية  باأ�شرتاتيجية 
اأننا نواجه  من التخطيط ... وكما ذكر رئي�ش ال��وزراء ) 
منظومة  بناء  ف��اأن  عليه  و  مدنية  ماب�ش  يرتدي  ع��دوا 
لكنه   ... العدو  ميتلكه  ما  يقابل  �شاأن  ذات  اأ�شتخباراتية 
تنا�شى اأن بناء هذه املنظومة يتطلب �شنوات من اخلربة 
و التدريب و علينا التفكر جديا و على اأعلى امل�شتويات و 
اأ�شراك كل ال�شيا�شيني العراقيني و اأع�شاء جمل�ش النواب 
مبعية  برية  ق��وات  اأ�شتقدام  وه��و  ال�شجاع  القرار  الأتخاذ 
اجلي�ش العراقي و القوات االأمنية قبل فوات االأوان وان ال 
نبقى كالنعامة التي تدفن راأ�شها بالرمال ظنا اأنها تعي�ش 

االأمان ...

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ خاص

ا���ش��ت��ق��ب��ل  رئ��ي�����ش ال������وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي وف����دا من 
ها�شم  العام  امينه  برئا�شة  االإ�شامي  الف�شيلة  حزب 
الها�شمي. واأو�شح بيان ملكتب العبادي تلقت"العراقية" 
ن�شخة منه او�شح انه جرى خال اللقاء بحث االو�شاع 
التي  امللفات  من  وع��دد  العراق  يف  وال�شيا�شية  االمنية 
اال���ش��ك��االت  حل��ل  ال�شيا�شي  واحل����راك  امل��واط��ن��ني  تهم 
مع  الكتل  تعاون  اهمية  اىل  العبادي  وا���ش��ار  العالقة. 
بالبلد  وال�شر  االرهابية  الع�شابات  ملحاربة  احلكومة 
اىل مرحلة البناء واالعمار باال�شافة اىل تظافر جميع 
تواجه  التي  امل�شاعب  على  التغلب  اج��ل  م��ن  اجل��ه��ود 
عمل احلكومة. بدورهم اعرب الوفد ال�شيف عن دعمه 
للحكومة وتوجهاتها اال�شاحية وكل ما من �شانه ان 

ي�شاهم با�شتقرار البلد.

العبادي: محاربة داعش تطلب 
تماســــك جميـــــع العراقييـــن

ك�����ش��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة اي����اد ع����اوي ان اج��ت��م��اع��اً 
تنظيم  ب�شاأن  املنطقة  دول  ب��ني  �شيعقد  مرتقبا  ا�شتخباريا 

"داع�ش".
وقال عاوي يف ت�شريح �شحفي اطلعت عليه"    العراقية     " 
ان "االجتماع �شيعقد عن قريب ب�شاأن تنظيم "داع�ش" وكيفية 

مواجهته.
دعم  دون  تتم  لن  الوطني  احلر�ش  "ت�شكيات  ان  اىل  واأ���ش��ار 

�شيا�شي لها, والبد من ان ي�شاغ لها قانون وي�شوت عليه".
وقال نائب رئي�ش اجلمهورية ان "افتقار القوات العراقية اىل 
ومباغتتها  مفاجئتها  يف  �شبب  هو  اال�شتخباراتية  املعلومات 
"داع�ش" بهجمات ي�شنها يف املناطق املختلفة, وكلما  من قبل 
العراقية للهجمات عاد تنظيم داع�ش وهاجم  القوات  ت�شدت 

بقوة اكرب".

عالوي يكشف عن اجتماع استخباري 
"داعش" لمحاربة  المنطقة  لدول 

,ام�ش االثنني,  النواب �شليم اجلبوري  قال رئي�ش جمل�ش 
للدين  ت�شويه  االإ�شامية  بالدولة  االإره���اب  "ت�شمية  ان 
بيان  يف  اجلبوري  ملكتب  بيان  وذك��ر  احلنيف".  االإ�شامي 
جمل�ش  رئي�ش  ان  ام�ش  منه  "ن�شخة  "  العراقية    تلقت 
الدويل  الذي ي�شارك يف موؤمتر االحت��اد الربملاين  النواب 
املجموعة  اجتماع  هام�ش  على  اك��د  جنيف  يف  يعقد  ال��ذي 
العربية امل�شاركة يف املوؤمتر على �شرورة ان تتوحد جهود 
الوفود العربية يف املوؤمتر لطرح الق�شايا امل�شرية لاأمة 
هذه  كيان  يهدد  ال��ذي  ل��اإره��اب  الت�شدي  واهما  العربية 
االأم��ة, م�شددا على �شرورة عدم ت�شمية االإره��اب بالدولة 

واالك��ت��ف��اء  احلنيف  االإ���ش��ام��ي  للدين  ت�شويها  تعد  الت�شمية  ه��ذه  ل��ك��ون  وذل���ك  االإ���ش��ام��ي��ة 
الق�شايا  العديد  بحث  االجتماع  خ��ال  " ج��رى  ان��ه  البيان  داع�ش" وتابع  "ارهاب  بت�شميتها 
لاحتاد  رئي�ش  انتخاب  ب�شمنها  املوؤمتر  يف  العربية  املجموعة  لعمل  واالإجرائية  التنظيمية 
الربملاين الدويل واختيار ممثلني عن املجموعة العربية داخل االحتاد". وكان رئي�ش جمل�ش 
النواب �شليم اجلبوري قد و�شل اجلمعة, اإىل العا�شمة ال�شوي�شرية جنيف للم�شاركة يف الدورة 

احلادية والثاثون بعد املائة لاحتاد الربملاين الدويل.

رئيس مجلس النواب يستنكر تسمية داعش بـ"الدولة اإلسالمية"



ب����غ����داد: اع���ت���ر رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب 
ال��ع��راق��ي ���س��ل��ي��م اجل���ب���وري، االث���ن���ن، اأن 
وع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  "االرهاب" ي��ه��دد  خ��ط��ر 
او�سح  وفيما  ملواجهته،  التكاتف  اجلميع 
ان  الغنام  علي  م���رزوق  الكويتي  لنظريه 
الكتل ال�سيا�سية لديها اإرادة كبرية وتوافق 
العراق  ان  اك��د  "داع�س"،  ملواجهة  داخلي 
يتطلع لدعم اكر من اأ�سقائه العرب ويف 

مقدمتهم دولة الكويت.
يف  النواب  ملجل�س  االعالمي  املكتب  وق��ال 
ل��ق��اء اجل��ب��وري  ب��ي��ان ���س��در، على هام�س 
م���رزوق  ال��ك��وي��ت��ي  االأم����ة  جمل�س  برئي�س 
االحت��اد  موؤمتر  هام�س  على  الغامن  علي 
 ،" "العراقية  وتلقت  ال����دويل،  ال��رمل��اين 
ن�سخة منه اإنه "جرى خالل اللقاء بحث 
ابرز الق�سايا ال�سيا�سية واالأمنية امل�سرتكة 
و���س��رورة توحيد اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون بن 
واالإخ��ط��ار  للتحديات  للت�سدي  البلدين 

التي تتعر�س لها املنطقة".
واأكد اجلبوري على "�سرورة تو�سيع اطر 
"خطر  ان  مبينا  البلدين"،  بن  التعاون 

االإره������اب ي��ه��دد امل��ن��ط��ق��ة وع��ل��ى اجلميع 
فح�سب  ع�سكريا  لي�س  ملواجهته  التكاتف 

واإمنا فكريا واديوجلياً اأي�سا".
كبرية  "التحديات  اأن  اجل��ب��وري  وا���س��اف 

ملواجهة االرهاب، ولكن لدينا اإرادة كبرية 
التحديات"،  هذه  ملواجهة  داخلي  وتوافق 
اكر  لدعم  يتطلع  "العراق  ان  اىل  الفتا 
م���ن اأ���س��ق��ائ��ه ال���ع���رب ويف م��ق��دم��ت��ه دول���ة 

الكويت".
�سعيه  عن  الغامن  اع��رب  البيان،  وبح�سب 
ال���رمل���ان  م���ع  ال���ت���ع���اون  اط����ر  ل�"تو�سيع 
العراقي وفتح كل افاق التعاون والتوا�سل 
تدعم  "بالده  ان  م��وؤك��دا  البلدين"،  ب��ن 
العراق يف كل املجاالت وتتطلع الن ياأخذ 
ويف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ري����ادي  دوره  ال���ع���راق 

منا�سرة الق�سايا العربية امل�سرتكة".
���س��ل��ي��م  ال�����رمل�����ان  رئ���ي�������س  ان  اىل  ي�������س���ار 
اجل����ب����وري ي�������س���ارك يف م���وؤمت���ر االحت����اد 
ال���ذي يعقد يف جنيف  ال���دويل  ال��رمل��اين 
املجموعة  اجتماع  هام�س  على  اكد  حاليا 
العربية امل�ساركة يف املوؤمتر، فيما دعا اىل 
العربية  الوفود  جهود  تتوحد  ان  �سرورة 
يف املوؤمتر لطرح الق�سايا امل�سريية لالأمة 
العربية واهما الت�سدي "لالإرهاب" الذي 

يهدد كيان هذه االأمة.

بغدادـ العراقية

اأع���ل���ن وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأم����ريك����ي ج��ون 
كريي، االثنن، اأن العراقين هم من عليهم 
ال��ذي  االأره���اب���ي  داع�����س  لتنظيم  الت�سدي 
التي  ال��غ��ارات اجلوية  رغ��م  تقدمه  يوا�سل 
ال��والي��ات  بقيادة  ال���دويل  االئ��ت��الف  ي�سنها 

املتحدة من اأجل ا�ستعادة اأرا�سيهم.
الوقت  "مع   ،" ت�سريحات  يف  ك��ريي  وق��ال 
واأن  ���س��ت��ت��ع��زز  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ن��ع��ت��ق��د 
اأك��ر  داع�����س  و�ست�سبح  �ستتوطد  ال��ق��درات 

عزلة"،
واأ�ساف "لكن يف نهاية االأمر على العراقين 
ا���س��ت��ع��ادة اأرا����س���ي ال���ع���راق، وال��ع��راق��ي��ون يف 
االأنبار هم من عليهم املحاربة ال�ستعادتها".
"االأيام  اأن  االأمريكي  اخلارجية  وزير  واأكد 
املقبلة �ست�سهد ك��را وف��را كما هو االأم��ر يف 
واث��ق��ون من قدرتنا على  اأننا  اإال  ن��زاع،  كل 
تنفيذ هذه االإ�سرتاتيجية خ�سو�سا واأن كل 

دول املنطقة تعار�س داع�س".
دول���ة   60 م���ن  "اأكر  اأن  ك���ريي  واأو����س���ح 
التنظيم  ملحاربة  م�ساعدة  بتقدمي  تعهدت 

املتطرف".
اأوباما قال،  وكان الرئي�س االأمريكي باراك 
�سيجيز  اإن��ه   ، املا�سي  اأيلول  من  العا�سر  يف 
�سوريا  �سن �سربات جوية يف  االأوىل  للمرة 

و���س��ن امل��زي��د م��ن ال��ه��ج��م��ات يف ال���ع���راق يف 
داع�س  تنظيم  �سد  حلملة  وا���س��ع  ت�سعيد 
االره����اب����ي ���س��م��ن خ��ط��ت��ه اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ت��ي ب��ح��ث��ه��ا وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي 
العراق، قبل يوم من  ق��ادة  جون كريي مع 
ذل����ك، ك��م��ا حت��م�����س ل��ذل��ك رئ��ي�����س ال����وزراء 
و�سل  فيما  ك���ام���ريون،  دي��ف��د  ال��ري��ط��اين 
الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند، لبغداد 
التخل�س  مو�سوع  لبحث  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 

م���ن ال��ت��ط��رف يف ال���ع���راق و���س��وري��ا وب��ح��ث 
ال�15 من  ال���ذي ع��ق��د يف  ب��اري�����س  م��وؤمت��ر 
ال�سهر املا�سي واأكد فيه هوالند اأن طائرات 
فرن�سية بداأت با�ستطالع االرا�سي العراقية 
فيها  يتواجد  التي  للمواقع  �سربة  ونفذت 
دوال  م��وؤخ��را  ان�سمت  كما  داع�����س،  م��ق��رات 
اخ����رى ل��ل��ت��ح��ال��ف م��ث��ل ب��ل��ج��ي��ك��ا وه��ول��ن��دا 
وا�سرتاليا، ف�سال عن تركيا، اإال اأن االخرية 

قالت ومل تفعل.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
و�سف رئي�س الوزراء حيدر العبادي املعركة التي 
داع�س  ع�سابة  �سد  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  يخو�سها 
احلق.  هو  وه��ذا  وج��ود.  معركة  بانها  االرهابية 
او  ال�سيا�سية  ال�سلطة  على  معركة  لي�ست  فهي 
امن��ا  وق��ت��ي��ة.  م��ك��ا���س��ب  او  م��غ��امن ع�سكرية  ع��ل��ى 
�سرط  االخ���ر  »ف��ن��اء  ق��ان��ون  ه��ي معركة يحكمها 
النت�سار  �سرط  داع�س  فناء  ان  مبعنى  الن�سر«. 
ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي او ان ف��ن��اء ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي 
داع�س حرب  ت�سن  داع�س. ولهذا  �سرط النت�سار 
اإبادة بالغة الق�سوة على خمتلف مكونات ال�سعب 
متوقف  داع�س  الداع�سية.انت�سار  غري  العراقي 
على فناء الكرد وااليزيدين وامل�سيحين وال�سنة 

املعتدلن وال�سيعة وغريهم.
وه�����ذا ي��ج��ع��ل ح��رب��ن��ا م���ع داع�������س اخ���ط���ر ح��رب 
اكر من خم�سة  العراقي منذ  ال�سعب  يخو�سها 
اأق�����س��ى  احل����رب  ه���ذه  تتطلب  ول����ذا  ���س��ن��ة.  اآالف 

درجات الوعي واال�ستعداد.
ومن اجل حتقيق الن�سر يف هذه املعركة امل�سريية 
ال��وج��ودي��ة ي��ت��ع��ن اإدارت���ه���ا ب��اأق��ل م��ا مي��ك��ن من 
االأخطاء يف احل�سابات وتقدير املوقف والتكتيك 
الدفاعي والهجومي. اخلطاأ هنا غري م�سموح به 

النه يعر�س الوجود نف�سه اىل اخلطر.
اخلطاأ  للحرب  الع�سكرية  القيادة  يجنب  ومم��ا 
فالقيادة  ال�سيا�سية.  امل���زاي���دات  �سد  ح�سانتها 
الع�سكرية ال ت�ستطيع ان تعمل يف ظل املزايدات 
ال�سيا�سية. انا هذا يحرم القيادة الع�سكرية القدرة 
على التقييم ال�سحيح للمعركة. القائد الع�سكري 
امل���ي���داين ه���و ال����ذي ي��ع��رف م��ت��ط��ل��ب��ات معركته 
واحتياجاتها. ويجب على القيادات الع�سكرية ان 
ال�سيا�سية  واملماحكات  املزايدات  بعيدة عن  تبقى 

حتى تتفرغ للقتال.

معركة وجود
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كيري: على العراقيين أن يحاربوا داعش بأنفسهم
بغدادـ - العراقية

ك�������س���ف ال�����ن�����ائ�����ب ع������ن ك��ت��ل��ة 
عبا�س  القانون  دول��ة  ائتالف 
رئي�س  اأن  االث��ن��ن،  ال��ب��ي��ات��ي، 
الوزراء حيدر العبادي �سيقدم 
اإىل  االأمنية  ال��وزراء  مر�سحي 
ي��وم اخلمي�س  ال��ن��واب  جمل�س 

املقبل.
"رئي�س  ان  ال���ب���ي���ات���ي  وق������ال 
ال��������������وزراء �����س����ي����ق����وم ب���ج���ول���ة 

اال�سماء  على  لالتفاق  ال�سيا�سية  الكتل  مع  ومفاو�سات  حم��ادث��ات 
املر�سحة قبل الذهاب اإىل جمل�س النواب"، مبينا اأن "العبادي ح�سر 
ال�ساعات  املر�سحة يف عدد قليل و�سيتم اختيار اال�سمن يف  اال�سماء 

القليلة املقبلة".
الكفاءة  ه��ي  ك��ل مر�سح  ل��دى  ت��واف��ره��ا  يجب  "�سروطا  اأن  واأ���س��اف 
غري  "من  اأن  مو�سحا  والوطنية"،  ال�سيا�سية  الكتل  من  واملقبولية 
امل�ستبعد طرح اال�سماء املر�سحة يف جل�سات يوم الثالثاء، لكن املوؤكد 

هو طرحها اخلمي�س املقبل".
حكومة  على  املا�سي،  ايلول  من  الثامن  يف  ال��ن��واب،  جمل�س  و�سوت 
ال����وزارات  على  الت�سويت  دون  م��ن  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  ال����وزراء  رئي�س 
لوزارتي  املر�سحن  ا�سماء  على  اخلالفات  ت�ستمر  حن  يف  االمنية، 

الدفاع والداخلية.

البياتي: العبادي سيقدم مرشحي 
الوزارات االمنية الخميس المقبل

ب����غ����داد:اع����ت����ر وزي�����ر 
الريطاين  اخل��ارج��ي��ة 
ف����ي����ل����ي����ب ه�����ام�����ون�����د، 
خ���و����س  اأن  االث�����ن�����ن، 
"برية"  ح���رب���ا  ب������الده 
�سيخدم  االر������س  ع��ل��ى 
"داع�س"  ت����ن����ظ����ي����م 
ت���ط���رف  اىل  وي�����������وؤدي 
اك�����ر، م����وؤك����دا ت��وف��ري 
الدعم اجلوي والتقني 
وال�����ت�����دري�����ب ل���ل���ق���وات 

العراقية.
وق������������ال ه������ام������ون������د يف 
عقده،  �سحايف  موؤمتر 
ال�������ي�������وم، م������ع ن���ظ���ريه 

ال�������ع�������راق�������ي اب�����راه�����ي�����م 
اجلعفري ببغداد، وح�سرته "العراقية "، اإن "قتال داع�س �سيتم 

من قبل ال�سعب العراقي".
اجلوي  الدعم  �سنوفر  باأننا  �سابقا  اأكدنا  "اأننا  هاموند  وا�ساف 
والتقني والتدريب للقوات العراقية"، الفتا اىل ان "خو�سنا حرب 
على االر�س �سيخدم داع�س ويوؤدي اىل تطرف اكر يف املنطقة".

وو�سل وزير اخلارجية الريطاين فيليب هاموند، االثنن، اىل 
العا�سمة بغداد، لبحث االو�ساع االمنية وال�سيا�سية التي ي�سهدها 

البالد واملنطقة.
ي�����س��ار اإىل اأن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي ج���ون ك���ريي اأع��ل��ن، 
لتنظيم  الت�سدي  عليهم  م��ن  ه��م  ال��ع��راق��ي��ن  اأن  االأح����د،  اأم�����س 
"داع�س"، موؤكدا اأن العراقين يف االأنبار هم من عليهم "القتال 
الذي  ال��دويل  التحالف  ق��درات  اأن  اإىل  ا�سار  فيما  ال�ستعادتها"، 

تقوده بالده �سد التنظيم "�ستتوطد".

الجبوري لنظيره الكويتي: لدينا توافق داخلي لمواجهة داعش ونتطلع لدعم اكبر من العرب

وزير الخارجية البريطاني: خوضنا حربا على 
االرض سيخدم داعش ويؤدي الى تطرف اكثر

اعالن 
الى السيد / باسم عدنان نعمة 

القطعة  ب��ن��اء  اج���ازه  ك��م��ال  ال  التاجي  بلدية  اىل  ح�سوركم  ت��وج��ب 
1/11147 خالل �سهر من تاريخ االعالن ان كنتم خارج  املرقمة 
العراق وخم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعالن ان كنتم داخل العراق .
صالح اسماعيل ابراهيم 

اربيل ـ العراقية

اأعلن قيادي كردي �سوري، ام�س االثنن، اأن اإقليم كرد�ستان العراق 
اأن  اأو�سح  فيما  ال�سورية،  الكردية  ل��الأح��زاب  اجتماعا  �سي�ست�سيف 
على  امل�ستجدات  اإزاء  ال��ك��ردي  امل��وق��ف  توحيد  اىل  يهدف  االجتماع 

ال�ساحة ال�سورية ومواجهة "داع�س".
وقال �سكرتري حزب الي�سار الدميقراطي الكردي ال�سوري �سالل كدو 
"اإن"اإقليم كرد�ستان العراق �سيح�سن اجتماعا لالأحزاب واالأطراف 
"االجتماع �سيتم بو�ساطة مبا�سرة من  الكردية ال�سورية"، مبينا اأن 

رئا�سة اإقليم كرد�ستان".
واأ�ساف كدو، اأن "االجتماع املرتقب �سيحمل اأهمية كبرية وياأتي يف 
وقت تتعر�س مدينة كوباين ال�سورية لغزو همجي من اإرهابي داع�س، 
توحيد  يهدف  "االجتماع  اأن  اإىل  اأبنائها"، الفتا  االآالف من  ون��زوح 
الروؤى ال�سيا�سية ملواجهة التحديات الكبرية واحلرب الوجودية التي 

ت�سن من قبل الغزاة �سد ال�سعب الكردي".

اكراد سوريا يجتمعون في 
كردستان لمواجهة "داعش" بغداد: اعلن النائب عن التحالف الكرد�ستاين كاوه حممد، االثنن، 

ان االحزاب الكردية �ستعقد اليوم اجتماعا خما�سيا يف اربيل لبحث 
امل�ساكل العالقة مع بغداد وت�سكيل الوفد التفاو�سي الذي �سيذهب 

للحكومة االحتادية.
وعقد  ال�سليمانية  زار  "بارزاين  اإن  بر�س"،  ل�"الغد  ك���اوه  وق���ال 
االتفاقية  ملراجعة  التغيري  وحركة  الوطني  االحت��اد  مع  اجتماعات 
ال�سرتاتيجية بينهما"، م�سريا اىل ان "اليوم �سيكون هناك اجتماع 
مع  العالقة  امل�ساكل  ب�ساأن  الكردية  االح��زاب  بن  اربيل  يف  خما�سي 

بغداد".
التي  التفاو�س  جلنة  ت�سكيل  اي�سا  �سيبحث  "االجتماع  ان  وا�ساف 
"موعد  م�سيفا  بارزاين"،  نيجريفان  برئا�سة  ب��غ��داد  اىل  �ستاأتي 
الزيارة اىل بغداد مل يعلن عنه بعد، ورمبا يحدد اليوم بعد انتهاء 

االجتماع اخلما�سي".
واو�سح كاوه ان "امل�ساكل بن الطرفن طال امدها ويجب ان حتل 
التن�سيق  يتطلب  �سعب  بظرف  مي��ر  ال��ع��راق  وان  ال�سيما  ب�سرعة، 

واحلوار حلل امل�ساكل".

اجتماع خماسي للقيادات الكردية لبحث المشاكل مع بغداد وتشكيل وفد لزيارتها

ب���غ���داد: اك���د ع�����س��و جل��ن��ة االم����ن وال���دف���اع ال��ن��ي��اب��ي��ة 
ماجد الغراوي، االثنن، اأن اجلهد الهند�سي ا�ستطاع 
املزروعة بالعبوات  تاأمن م�سافات طويلة من الطرق 
ذراع  ط��ري��ق  ه��و  ال��ط��رق  ب��ن  م��ن  ان  مبينا  النا�سفة، 

دجلة.
االنبار  يف  الع�سكرية  "القطاعات  ان  ال��غ��راوي  وق��ال 
لي�ست حما�سرة من قبل داع�س، وامنا الطريق الذي 
ت�سلكه القطاعات الي�سال االإم��دادات للقوات االأمنية 
جهود  "هناك  ان  مبينا  النا�سفة"،  بالعبوات  مزروعة 
متوا�سلة من اجلهد الهند�سي لتفكيك هذه العبوات، 
وقد متكن اجلهد الهند�سي من تاأمن م�سافات كبرية 

من الطرق امللغومة".
فتح  م��ن  متكنت  ب��غ��داد  عمليات  "قيادة  ان  وا���س��اف 
الطريق باجتاه ذراع دجلة، ولكن بقيت م�سافة قليلة 
وهم يحاولون ان ي�سلوا للقطاعات ليكونوا يف متا�س 
مع قطاعات عمليات االأنبار"، م�سريا اىل ان "طريان 
اجلو متوا�سل يف اي�سال االرزاق والعتاد واالحتياجات 

الطبية للقطاعات الع�سكرية".
واأو���س��ح ال��غ��راوي ان��ه "لي�س هناك وق��ت حم��دد لفتح 
الطرق، الن هذا يعتمد على نوعية العبوات املوجودة 
يف الطريق، ا�سافة اىل الهجمات واالعتداءات من قبل 

داع�س على الكتائب الهند�سية".

االمن البرلمانية تؤكد تأمين مسافات طويلة من 
الطرق الملغومة بالعبوات بضمنها طريق ذراع دجلة

ال��ن��ائ��ب ع��ن التحالف  اأك����د  ب���غ���داد: 
ال���وط���ن���ي اب���راه���ي���م ب���ح���ر ال���ع���ل���وم، 
وتوفري  اجلي�س  هيكلة  اأن  االث��ن��ن، 
ال�����س��ع��ب��ي يغني  ل��ل��ح�����س��د  اال���س��ل��ح��ة 
العراق من القوات االجنبية ملواجهة 

ع�سابات "داع�س" االرهابية.
ب��ي��ان تلقته  ال��ع��ل��وم يف  ب��ح��ر  وق����ال 
"العراقية"، اإن "احلكومة حلد االآن 
مل تَرى هناك حاجة ال�ستقدام قوات 
هناك  وامن��ا  اجنبية،  خارجية  برية 
ح��اج��ة ل��ه��ي��ك��ل��ة اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي، 
ال�سعبي،  واحل�����س��د  اجلي�س  ول��دع��م 
االجهزة  وتدعيم  االأ�سلحة  وتوفري 
اال�ستخباراتية، وبالتايل تكون قادرة 
اجلوية  العمليات  مع  التكامل  على 
م��ن اج��ل م��واج��ه��ة داع�����س، وخا�سة 

امام حتركاته االخرية يف االنبار".
واأ�ساف اأن "هناك امكانيات عراقية 
م����وج����ودة مل���واج���ه���ة داع���������س ل��ك��ن��ه��ا 
وت�سليح  جديدة  هيكلة  اىل  بحاجة 
على  م��وؤك��دا   ، امل�ستلزمات"  وتوفري 
"�سرورة تكثيف اجلهد الع�سكري يف 
القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي من 

جتهيز ع�سكري وا�ستخباراتي".
وب�����س��اأن اح��ت��م��ال دخ���ول ق���وات برية 
اإن  العلوم  للعراق، قال بحر  اجنبية 
تقدير  على  القادرة  هي  "احلكومة 
او  برية خارجية  ق��وات  اىل  احلاجة 
من عدمها"، موؤكدا "لكن احلكومة 

يف ح���اج���ة م��ا���س��ة ب��ف��ع��ل امل��ع��ط��ي��ات 
امل���ي���دان���ي���ة ف���ان���ا اع���ت���ق���د ان رئ��ي�����س 
ال���ع���راق���ي���ة  احل���ك���وم���ة  او  ال����������وزراء 
الرملان  على  املو�سوع  تطرح  �سوف 
ق�سية  باعتبارها  ملناق�سته  العراقي 
ال��ع��راق��ي��ة وحينئذ  ال�����س��ي��ادة  مت�����س 

يعطي الرملان روؤيته حول ذلك".
واأ�ساف "نحن لدينا القوى ال�سعبية 
احل�سد  ق��وى  ظ��ه��رت  وق��د  الكافية، 
وا�ستجابتها  ح��زي��ران  م��ن  ال�سعبي 
ل��ف��ت��وى امل��رج��ع��ي��ة ب��ان��ه��ا ق����ادرة على 
احل�����د م����ن ت���ق���دم داع���������س وح��م��اي��ة 
العراقية وما حدث يف �سالح  امل��دن 
واآم���ريل كلها امثلة  ال��دي��ن ودي���اىل 
وا���س��ح��ة ل���ق���درة االج���ه���زة االم��ن��ي��ة 
فيما تعا�سدت فيما بينها مع احل�سد 

ال�سعبي ملواجهة داع�س".
و�����س����دد ب���ح���ر ال���ع���ل���وم ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
االنبار  يف  القوى  هذه  مثل  "تفعيل 
وتفعيل اجلهد الع�سائري مع اجلهد 
احلكومي من اجل مواجهة داع�س".
االم���ن���ي���ة  ال�����ق�����وات  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ال��ع��راق��ي��ة ت��خ��و���س م��ع��ارك طاحنة 
م��ن��ذ اك����ر م���ن اأرب����ع����ة ا���س��ه��ر �سد 
وبع�س  االإره��اب��ي��ة  داع�����س  ع�سابات 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات امل���ت�������س���ددة االأخ�������رى 
وكبدتهم خ�سائر كبرية ومتكنت من 
بعد  خ�سو�سا  ع��دة،  مناطق  حترير 
اأن دخلت طائرات اأم 35 وال�سيخوي 
و�سيما  العراقي،  باجلي�س  اخلدمة 
االمن  املجاميع  تلك  ه��ددت  ان  بعد 

واالقت�ساد معا.

القانون عالية  دول��ة  ائتالف  النائبه عن  اك��دت  بغداد: 
للتحالف  امل��ت��اأخ��ر  ت��رك��ي��ا  دخ���ول  ان  االث��ن��ن،  ن�سيف، 
ال������دويل دل���ي���ل ان����ه ج����اء ب�������س���روط ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ال��ح 
االأو���س��ط  ال�����س��رق  على  هيمنتها  ول��ف��ر���س  ل��ه��ا،  قومية 
وحتى تفر�س نف�سها للدخول االحتاد االأورب��ي بعد ان 
ل�"العراقية"،  ن�سيف  وقالت  اليه.  الدخول  يف  ف�سلت 
داع�س  ملحاربة  ال���دويل  التحالف  يف  تركيا  "دخول  اإن 
حتركات  ان  يعلم  اجلميع  ان  �سيما  وال  ب�سروط  ج��اء 
"بعد  ان  اأمريكا"، مبينا  بعلم  لداع�س  تركيا يف دعمها 
االأورب���ي، اجتهت  باالحتاد  الدخول  تركيا يف  ف�سلت  ان 
نحو الدخول بالتحالف الدويل، لفر�س هيمنتها على 
منطقة ال�سرق االأو�سط حتى تتمكن من فر�س وجودها 

االحت��اد، وباالإ�سافة اىل حتقيق م�ساحلا القومية من 
خالل �سروط على وا�سنطن لدخولها يف التحالف على 
"جميع  ان  واأ�سافت  دخولها".  تاأخري  وبدليل  داع�س 
مل  االآن  حتى  تركيا  فيها  مب��ا  ال���دويل  التحالف  دول 
نلم�س منها تغريات جدية يف حماربة داع�س، فاأمريكا 
تقول  ي��وم��ا   18 يف   2003 يف  ال��ن��ظ��ام  اأ�سقطت  ال��ت��ي 
اليوم ان نحتاح اىل ثالثة �سنوات للق�ساء على داع�س 
يدفعها  التي  الفاتورة  هي  فما  الوقت  فبهذا  االإرهابي 
ال���ع���راق م��ن اجل��ان��ب االق��ت�����س��ادي وال��ب�����س��ري يف ه��ذه 
املدة". ولفتت اىل ان "وا�سنطن ودول التحالف الدويل 
�ستحقق يف هذه احلرب م�سالح قومية و�سخ�سية اكر 

من حتقيق م�سالح العراق".

بغداد: قالت النائبة عن ائتالف دولة القانون 
هدى �سجاد، االثنن، اإن م�ساألة مطالبة جمل�س 
حمافظة االنبار بتدخل القوات االمريكية من 
ل�سيادة  انتهاكاً  يعد  داع�س  على  الق�ساء  اج��ل 

البالد وخمططا لتق�سيم العراق.
اأن  "العراقية"،  تلقته  بيان  يف  �سجاد  واك���دت 
"هذه املطالب ا�سافة لكونها تعد احدى االمور 

التي �ستنق�س �سيادة العراق فاأنها تندرج اي�سا 
وال���ذي  ال���ع���راق  تق�سيم  خم��ط��ط  ب��ن��ود  �سمن 
الداخلية  اجل��ه��ات  بع�س  تنفيذه  ع��ل��ى  تعمل 

وبدعم من بع�س الدول".
�سد  منيعا  ���س��داً  "يقف  ائتالفها  ان  واأ���س��اف��ت 
وقياداته  جي�سنا  وان  خ�سو�ساً  مطالب،  هكذا 
ال�سعبي  احل�سد  ابناء  وبتكاتف  ق��ادرة  االمنية 

بطرد كافة زمر االره��اب وحوا�سنه من ار�س 
البالد".

قبل  طالب  االنبار  حمافظة  جمل�س  اأن  يذكر 
جمل�س  رئي�س  نائب  ل�سان  وعلى  اأ�سبوع  نحو 
ال��ق��وات االمريكية  ال���زي���ادي  ف��ال��ح  امل��ح��اف��ظ��ة 
ب��ال��ت��دخ��ل ع�����س��ك��ري��ا ع��ل��ى االر�������س، م���ن اج��ل 

الق�ساء على تنظيم داع�س.

نائبة: مطالبة االنبار بدخول قوات أمريكية انتهاكا للسيادة ومخططا لتقسيم العراق

بحر العلوم: هيكلة الجيش ودعم الحشد الشعبي يغني 
العراق من تدخل اجنبي لمواجهة داعش

نصيف :دخول تركيا للتحالف الدولي لتحقيق مصالح قومية

بع�س  ت��رح��ي��ل  ع��ن  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ب��غ��داد:اع��ل��ن��ت 
عام  م��وازن��ة  �سمن  م��ق��ررة  كانت  التي  ال�سرورية  امل�ساريع 
اقرار  ان  ا�سارت اىل  املقبل، فيما  العام  2014 اىل موازنة 
موازنة العام احلايل �سيقت�سر على وزارة الدفاع والنازحن 

وبع�س النفقات الت�سغيلية.
ت�سريحات  يف  اجليا�سي  فالح  النائب  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
"العراق يواجه ازمة مالية حقيقية  "العراقية" ان  تابعتها 
التي  الع�سكرية  العمليات  املوازنة وزي��ادة  اقرار  تاأخر  ب�سبب 
"موازنة  ان  البلد"، م�سريا اىل  ا�ستنزفت امواال كبرية من 
ال��ن��واب من  2014 يف ح���ال مت��ك��ن جمل�س  ال��ع��ام احل���ايل 
فانها  املالية  ال�سنة  من  املتبقين  ال�سهرين  خالل  اقرارها 
وروات���ب  وال��ن��ازح��ن  ال��دف��اع  وزارة  على  نفقاتها  �ستقت�سر 
الت�سغيلية  ال��ن��ف��ق��ات  وب��ع�����س  ك��رد���س��ت��ان  اق��ل��ي��م  م��وظ��ف��ي 

االخرى".
كانت  ال��ت��ي  واخل��دم��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  "امل�ساريع  ان  وت��اب��ع  
عام  موازنة  اىل  ترحيلها  �سيتم   2014 عام  موازنة  �سمن 
ب�سكل  �سيتم  املقبل  العام  موازنة  "اقرار  مرجحا   ،"2015

مبكر على عك�س املوازنات ال�سابقة ".

اقرار الموازنة سيقتصر 
على الدفاع والنازحين



هل  يؤدي المستشارون العسكريون االميركيون دورا فاعال في العراق؟
معارك تستحق عناء

 
والوزير ال�س���ابق الذي ان�س���حب من احلياة ال�سيا�س���ية العام 
"وورثي فايت�س" )معارك  2013 وال���ف كتابا حتت عن���وان 
ت�س���تحق العن���اء( وينتق���د ب�س���دة الرئي����س اوبام���ا، ا�س���اف ان 

ال�سربات اجلوية "ا�سرتاتيجية تتطلب ال�سرب".
وقال "يجب ان نتحلى بال�س���رب والت�سميم" يف املعركة �سد 

االنتحاريني .
وقال "انهم مدربون جيدا وجمهزون با�س���لحة، وب�س���راحة 

يجب ان نكون مدركني انهم ي�سكلون تهديدا كبريا".
 

خسائر البيشمركة

ومن جانب اخر قتل 40 �سخ�س���ا على االقل معظمهم من 
عنا�سر الب�سمركة القدماء، االحد يف ثالث عمليات انتحارية 
تبناها تنظيم داع�س ا�ستهدفت بلدة قرة تبة الواقعة يف �سمال 

حمافظة دياىل �سمال �سرق بغداد.
وقال وهاب احمد مدير ناحية قرة تبة اخلا�س���عة ل�سيطرة 
االكراد يف �سمال �سرق بغداد " انفجرت ثالث �سيارات مفخخة 

يف قرة تبة".
 وتق���ع ق���رة تبة الت���ي يقطنها اكراد يف �س���مال بل���دة جلوالء 
التي ي�سيطر عليها تنظيم داع�س، وتعد خط املواجهة مع هذا 

التنظيم املتطرف.
وتبنى تنظيم "داع�س" �سل�س���لة التفجريات التي ا�س���تهدفت 
ه���ذه البل���دة الت���ي يقطنه���ا غالبية م���ن االكراد، بح�س���ب بيان 

ن�سره ان�سارها على ح�سابات توتري.
 وبح�س���ب البي���ان ان ثالث���ة انتحاري���ني نف���ذوا العملي���ات، 
احدهم انتحاري يرتدي حزاما نا�سفا يدعى ابو تراب الرتكي 
فج���ر نف�س���ه و�س���ط امل�س���عفني واجلرح���ى الذي���ن ا�س���يبوا يف 
تفجريين انتحاريني نفذهما �سعودي )ابو حممد اجلزراوي( 

واملاين )ابو �ساره االملاين( على مقرات امنية كردية.
وح�سب وهاب احمد الذي ا�سيب بجروح اثر انفجار احدى 
ال�س���يارات قرب مكتبه قال يف وقت �س���ابق ان "ع�سرين �سخ�سا 
قتلوا على االقل وا�سيب ع�سرة اخرون بجروح بانفجار ثالث 

�سيارات مفخخة يف البلدة".
 وا�س���اف ان "التفج���ريات الت���ي وقع���ت يف اوق���ات متقارب���ة 
ا�س���تهدفت مق���ر ح���زب االحت���اد الوطن���ي الكرد�س���تاين ومق���ر 

اال�ساي�س )قوات االمن الكردية( ومكتب مدير الناحية".
وخلف���ت التفج���ريات الت���ي ا�س���تهدفت املب���اين القريب���ة من 
بع�س���ها ا�س���رارا يف �س���بكة الكهرباء ومقر حماربي الب�سمركة 

القدماء.
وحت���دث م�س���وؤولون اك���راد ع���ن �س���قوط 40 قتي���ال بينه���م 
عدد كبري من حماربي الب�س���مركة القدماء التحقوا ب�سفوف 

الب�سمركة ملقاتلة تنظيم داع�س.
وقال احد هوؤالء امل�سوؤولني مف�سال عدم الك�سف عن هويته 
ان "24 منهم من عنا�س���ر الب�س���مركة القدامى الذين جاوؤوا 

لاللتحاق بجبهات القتال �سد عنا�سر داع�س".
لكن �سابطا يف اجلي�س العراقي اكد مقتل 25 �سخ�سا على 

االقل يف التفجريات الثالثة.
وق���د ارتفع���ت ح�س���يلة القتل���ى بع���د �س���حب جث���ث من حتت 

االنقا�س.
وتع���د قرة تب���ة من املناطق املتنازع عليها ب���ني املركز واقليم 
كرد�س���تان ال���ذي يطال���ب ب�س���مها اىل اقليمه �س���من عدد من 

املدن التي ي�سكنها اكراد يف حمافظة دياىل.
وتخ�س���ع حاليا ل�س���يطرة االكراد ب�س���كل كامل بعد ان�سحاب 
ق���وات اجلي����س وال�س���رطة االحتادية اثر هج���وم تنظيم داع�س 
على عدد من املدن والبلدات العراقية �سمال البالد يف العا�سر 

من حزيران/يونيو.
 

احداث مركز بعقوبة

ويف بعقوب���ة مركز املحافظة قال �س���ابط يف ال�س���رطة برتبة 
نقي���ب ان "�س���بعة ا�س���خا�س قتل���وا بينه���م ثالثة ن�س���اء وطفل 
نا�س���فتني يف  انفج���ار عبوت���ني  اث���ر  وا�س���يب ع�س���رة بج���روح 
�س���ارع جتاري و�س���ط حي ال�س���باط، يف جن���وب بعقوبة واخرى 
ا�س���تهدفت منزل احد عنا�س���ر ال�س���رطة يف حي �س���فتة، و�س���ط 

املدينة".
واو�س���حت امل�س���ادر نف�س���ها ان ام���راأة قتلت وج���رح طفالها 

بانفجار قنبلة ا�ستهدفت منزل �سرطي اي�سا يف بعقوبة.
 

رأي عام امريكي
وك�س���فت �س���حيفة "االندبندن���ت" الربيطاني���ة اأن خط���ط 
اأمري���كا ملحارب���ة تنظيم الدولة االإ�س���المية "داع����س" يف حالة 
خ���راب، ال�س���يما ان مقاتل���ي اجلماع���ة امل�س���لحة يقرتب���ون من 
التق���اط مدينة "كوباين" الكردية القريب���ة من حدود تركيا، 

ف�س���اًل ع���ن ا�س���تمرارهم من اح���راج اجلي����س العراق���ي غربي 
بغداد.

وتق���ول ال�س���حيفة يف تقري���ر ن�س���رته االح���د، اأن الهجم���ات 
اجلوي���ة الت���ي تقودها الوالي���ات املتحدة �س���د تنظيم "داع�س" 
منذ )الثامن من اآب املا�سي( يف العراق و23 ايلول يف �سوريا، 
مل حتق���ق االدارة االمريكي���ة اهدافه���ا التي دعا اليها رئي�س���ها 
ب���اراك اوبام���ا عندم���ا ق���ال هن���اك �س���رورة ب�س���ن ح���رب �س���د 
املتطرفني اال�سالميني يف كال البلدين. وان الواقع ي�سري اىل 
العك�س متاماً بل زادت �سيطرة امل�سلحني على املناطق بداًل من 

�سل حركتها.
املتطرفون هرعوا اىل تعزيز قواتهم نحو بلدة "كوباين" يف 
االيام القليلة املا�سية ل�سمان "الفوز" احلا�سم على املدافعني 
ع���ن البل���دة املنكوب���ة، فاجلماع���ة امل�س���لحة ميكنه���ا ان تخ�س���ر 

عنا�سرها يف قتال ال�سوارع او بوا�سطة الهجمات اجلوية.
لكن بعدها حت�س���ل على مناطق تعزز بها قوتها من جديد، 
وخ���ري دلي���ل عل���ى ذل���ك، �س���يطرتها عل���ى املو�س���ل ث���اين اكرب 
مدين���ة عراقي���ة يف 10 حزيران يونيو املا�س���ي، فهذا ال�س���عور 
يج���ب  هن���اك هدف���اً  ب���اأن  ت�س���وراً  االأ�س���ولية،  للق���وة  يعط���ي 
الو�س���ول اليه، لذا جتد انها مت�س���ك املو�سل ومدن اخرى كما 
ل���و ان قواً روحية حترك جمموعة م�س���لحني، كون ال�س���ربات 

اجلوية والقوات على االر�س مل ت�سعف من تقدمها.
 

وضع مدينة كوباني

مكافح���ة تنظي���م الدولة يف كوباين يبدو �س���عباً على االدارة 
االأمريكي���ة االن، الن املو�س���وع �س���يدخل يف مواق���ف �سيا�س���ية 
اقليمي���ة، ال�س���يما ان البي���ت االأبي����س اىل االن مل يف�س���رعدم 
حف���اظ االك���راد ال�س���وريني على البل���دة، لذلك فاإن وا�س���نطن 
ت�س���عى اىل ايج���اد ح���ل ميكن من خالل���ه اقهار ق���وة "داع�س" 
يف �سوريا، النها هناك حتافظ على نف�سها وتزيد من مواردها 

وتقود نف�سها باأحكام.
وهذا ما اأكده نائب م�ست�سار االمن القومي االأمريكي توين 
بلينك���ن ح���ني ق���ال :" ان الواق���ع املاأ�س���اوي يف كوب���اين، يعت���رب 
�س���ورة حقيقي���ة ملعان���اة وا�س���نطن يف كيفية مكافح���ة التنظيم 

ب�سورة فعالة".
ل�س���وء حظ الوالي���ات املتحدة، ان بلدة كوباين لي�س���ت املكان 
الوحي���د ال���ذي تف�س���ل فيه���ا غاراته���ا اجلوي���ة يف وق���ف تق���دم 
"داع�س"، ففي العراق وحتديداً يف حمافظة االنبار، مل حترز 
الغارات اجلوية اي تقدم يف ا�سعاف قدرة "داع�س" بال�سيطرة 
عل���ى املحافظة، ناهيك ع���ن ان الرمادي تعترب من املحافظات 
الكبرية الحتوائها على مناطق �سا�سعة يف غرب البلد، اي انها 
ت�س���كل ربع البالد. فكل هذه امل�س���احة ال�سا�سعة ا�ستولت عليها 
اجلماع���ة امل�س���لحة من خ���الل فر�س �س���يطرتها عل���ى مناطق 
وبل���دات املحافظ���ة واهمه���ا، هي���ت وكبي�س���ة والرم���ادي مرك���ز 
حمافظ���ة االنبار. اما املقاومة لذل���ك التقدم اخلطر، مل تكن 
يف امل�ستوى املطلوب، الن ال�سربات اجلوية واجلي�س مل يوقفا 

التقدم.
احلكوم���ة العراقية ت�س���يطر على مدين���ة حديثة وقاعدتني 
ع�س���كريتني خ���ارج الفلوج���ة، وه���ذا م���ا اك���ده اح���د املراقب���ني 

لالأو�ساع االمنية يف املدينة، اذ يتحدث عن �سيطرة املتمردين 
على االأنبار ب�سورة كبرية مما يزيد اخلطر نحو بغداد.

وتدور املعارك يف االنبار التي تعترب قلب التمرد ال�سني �سد 
االحت���الل االمريك���ي يف ع���ام 2003، من اأخطر ما تعر�س���ت 
اليه���ا املدين���ة م���ن ح���روب، حي���ث انته���ت ب�س���يطرة اجلماع���ة 
امل�س���لحة عل���ى اجزاء وا�س���عة من مناطقها، مم���ا ادى اىل فرار 
ملي���ون ون�س���ف املليون الج���ئ اىل االقليم الكردي يف اال�س���هر 
ال�ستة االوىل من ال�سنة. وي�ساور عدد من االهايل املقيمني يف 
املناط���ق القريبة من حدود بغداد قلقاً من و�س���ول املتطرفني 
اليهم، ال�سيما ان الطرق �ستكون متاحة لهم يف ال�سيطرة �سبه 

املطلقة على حمافظة االنبار.
 

رسم تدابير جديدة

احلكومة العراقية وحلفاوؤها االأجانب، يحاوالن االآن ر�س���م 
التداب���ري االمني���ة ملواجهة خط���ر التنظيم الذي ا�س���بح قريباً 
من مناطق م�س���احلهم ال�سيا�سية واالقت�سادية، وعلى الرغم 
من م�س���اعدة امللي�س���يات امل�س���لحة التي فر�س���ت نوعاً ما توازناً 

للعنف يف مناطق ال�سراع وال�سيما حمافظة دياىل.
وينظر اىل ف�س���ل الواليات املتحدة باإنقاذ كوباين، �س���تلحقه 
عواقب وخيمة �سيا�س���ياً وع�سكرياً، الن ال�سربات اجلوية وكما 
ه���و معل���وم مل توقف من تق���دم "داع�س" حتى ل���و 40 باملائة، 
فلم���اذا يتفاخ���ر الرئي����س االمريك���ي بتحالف���ه ال���دويل �س���د 
التنظي���م، جامع���اً يف الوق���ت نف�س���ه، دول اخللي���ج ال�س���نية م���ع 

تركيا واالردن ملعار�سة اجلماعة امل�سلحة؟.
وهو يعلم ان اجندات الواليات املتحدة دمرت كل التحالفات 

وامل�سالح القدمية بني هذه الدول.
ال���دول العربي���ة ق���د ال توؤي���د "داع����س"، مما يهدد و�س���عهم 
ال�سيا�س���ي الراهن، ولكن بح�سب املراقب العراقي الذي رف�س 
االإف�س���اح عن ا�سمه قال:" اأنهم يوؤيدون"داع�س" كونها تخلق 

املزيد من امل�ساكل لل�سيعة يف البلد".
وم���ن املفرت����س  ان توح���د ال���دول العربي���ة مواقفه���ا �س���د 
باأية  بها  يلحق  قد  كون اخلطر  تركيا  ف�س���اًل عن  "داع�س"، 
حلظ���ة، وه���ذا بالفع���ل �س���عرت ب���ه عندما ع���ززت م���ن وجودها 
الع�س���كري عل���ى احلدود مع �س���وريا الأنها ت�س���رتك مع االأخري 
بح���دود طوله���ا 510 اأمي���ال، ل�س���د هجم���ات املتطرف���ني من 

. الن�سرة  جبهة  اال�سالمية" او  "الدولة 
ه���ذا العام ح�س���د و�س���دد االتراك م���ن اأمره���م الكثري، فبعد 
جناحات التنظيم يف ال�س���يف املا�س���ي، تخ�سى انقرة من تقدم 
امل�س���لحني نحوه���ا لوج���ود م���الذات اآمن���ة هن���اك، ف�س���اًل ع���ن 

املتطوعني الراغبني يف االن�سمام اليهم.
يف االأ�س���بوع املا�سي، اأ�سبح وا�سحاً لرتكيا باخلطر القريب 
نحوها ال�سيما انها تعترب املنظمات ال�سورية الكردية ال�سيا�سية 
والع�سكرية، مثل "PYD و YPG"، حركات اأ�سولية ت�سكل 
تهديدا المنها اكرث من املتطرفني االإ�سالميني، فعالوة على 
ذلك، اإن ال� )PYD( هو الفرع ال�سوري التابع حلزب العمال 
الكرد�س���تاين )PKK(، ال���ذي يقاتل من اأج���ل احلكم الذاتي 

الكردي يف تركيا منذ عام 1984.
ومن���ذ ان�س���حاب الق���وات احلكومي���ة ال�س���ورية م���ن اجليوب 

الكردي���ة ال�س���ورية اأو الكانتون���ات احلدودية مع تركيا يف متوز 
يوليو 2012، تخ�سى اأنقرة من تاأثري احلكم الذاتي الكردي 

ال�سوري على �سكانها االكراد البالغني 15 مليوناً.

رأي انقرة

وم���ن جانبه و�س���ف الرئي�س الرتكي رجب طي���ب اأردوغان، 
�س���يطرة "الدول���ة اال�س���المية" على كوباين، باالمر الي�س���ري، 
مقارن���ة بهيمن���ة ح���زب العمال، ال�س���يما انهم �س���اركوا يف قتال 
�س���د "داع�س" يف كوباين، ف�س���اًل عن اعتقال اجلي�س الرتكي 
عند احلدود عدد من عنا�س���ر احلزب العمايل كانوا يحاولون 
عب���ور احل���دود اال�س���بوع املا�س���ي، اذ و�س���فهم الرئي����س باأنه���م 

"انف�ساليون".
 

ثمن التحالف مع واشنطن

تركيا حتاول اليوم اأخذ ثمن باهظ من حتالفها مع الواليات 
املتحدة �س���د "داع�س"، فهي تري���د منطقة عازلة تركية داخل 
�س���وريا، مبعنى انها تريد اال�س���راف على الالجئني ال�سوريني 
املناه�س���ني لنظام ب�س���ار كي تدربهم ومتولهم باال�س���لحة، الن 
انق���رة تعلم جي���داً ان مواجهة احلكومة ال�س���ورية ال متكن اإال 
به���ذه الطريق���ة، ف�س���اًل ع���ن احلظ���ر اجل���وي ال�س���وري الذي 
�سي�س���اعد تركيا كثرياً يف تنفيذ خطتها. وهنا �س���تدخل �سوريا 

يف حرب اهلية بني املتمردين انف�سهم.
ويج���در االأخ���ذ يف االعتب���ار، اأن االإج���راءات الت���ي اتخذته���ا 
تركيا يف �س���وريا منذ عام 2011، كانت مزيجا من الغطر�سة 
و�س���وء التقدي���ر، فف���ي بداي���ة االنتفا�س���ة كان ميك���ن اأن يعقد 
التوازن بني احلكومة ومعار�س���يها،الإنها توؤيد ع�سكرة االأزمة، 

بدعم اجلهاديني باال�سلحة لقتال االأ�سد جمدداً.
وان املخط���ط املذك���ور مل يح���دث، الن االنتفا�س���ة ال�س���عبية 
�سي�س���يطر عليه���ا اأم���راء احل���روب الطائفيني الذي���ن ازدهروا 
يف الظروف النا�س���ئة برتكيا، ف�س���اًل عن دور اأردوغان الذي ال 
ميكن���ه جتاهله وهو يعرب عن غ�س���به جت���اه القومية الكردية، 
النهم يعتربونه متواطئاً مع "داع�س" �سد االأكراد ال�سوريني.
فلم���اذا ال تقل���ق اأنق���رة من انهي���ار عملية ال�س���الم مع حزب 
العمال الكرد�س���تاين التي حافظت عل���ى اطالق النار منذ عام 
2013 ؟، ال�سيما ان هناك موؤ�سرات تقول، ان مقاتلي العمال 
الكرد�س���تاين متورط���ني يف احل���رب �س���د "داع����س" بالع���راق 
و�س���وريا، وهذا خرق التفاقية انقرة واحلزب امل�سلح امل�ستوطن 

اأعايل اجلبال.
م���ن ناحي���ة اأخ���رى، اإذا كان���ت تركي���ا ال تريد االن�س���مام اإىل 
احل���رب االأهلي���ة يف �س���وريا �س���د االأ�س���د، وهي يف الوق���ت ذاته، 
حليفاً حا�سماً مع اإيران، فماذا ت�سرتط على الواليات املتحدة 
الدخول يف حتالفها الدويل ؟ وما الثمن الباهظ الذي تريده 

من الواليات املتحدة ؟.
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توقع  الجنرال مارتن ديمبسي قائد القوات المسلحة االميركية ان المستشارين العسكريين االميركيين سيقومون 
على االرجح بدور مباش��ر على االرض في العراق حين تصبح القوات االمنية العراقية جاهزة لش��ن هجوم ضد تنظيم 
الدول��ة االس��امية. و ق��ال الجنرال االميركي انه حتى االن لم يس��جل اي وضع يدل عل��ى ان تواجد قوات اميركية على 
االرض كان جع��ل الضرب��ات الجوي��ة التي بدأت في 8 اب/اغس��طس اكثر فاعلية.  لكن الوضع س��يكون مختلفا حين 
س��تصبح القوات العراقية جاهزة لش��ن هجوم على الجهاديين الذين اس��تولوا على مس��احات واسعة من االراضي في 
ش��مال وغرب العراق وس��وريا، كما اضاف. وقال "الموصل س��تكون على االرجح في لحظة ما المعركة الحاس��مة على 
االرض"، مضيفا "برأيي هذا س��يتطلب نوعا مختلفا من المس��اعدة بس��بب تعقيد الوضع". وكان الجنرال االميركي 
اثار جدال الش��هر الماضي عبر تاكيده انه س��يوصي اذا لزم االمر بارس��ال مستش��ارين عس��كريين الى الجبهة، فيما 
يؤكد الرئيس االميركي باراك اوباما انه لن ينشر قوات على االرض.  لكن الشكوك ال تزال تحيط بمدى قدرة القوات 
العراقية على االنتقال الى الهجوم.  وكش��ف الجنرال ديمبس��ي في هذا الصدد ان مروحيات اميركية من نوع اباتش��ي 
اضط��رت للتدخ��ل في االونة االخيرة لصد هج��وم للجهاديين على القوات العراقية على بعد عش��رين كلم من مطار 
بغداد.  وقال انه لو تمكن االنتحاريون "من طرد الوحدة العراقية، لكان ذلك شكل تهديدا مباشرا للمطار ونحن ال 
يمكننا الس��ماح بذلك. نحن بحاجة لهذا المطار". من جانب اخر، قال ليون بانيتا وزير الدفاع الس��ابق ومدير وكالة 
االس��تخبارات المركزية االميركية )س��ي آي ايه( سابقا  انه "يجب نش��ر قوات على االرض، ليس بالضرورة ان تكون 

اميركية وانما يجب ان يكون هناك قوات ميدانية الختيار االهداف وجعل الضربات الجوية فعالة".

»االندبندن��ت«  صحيف��ة  كش��فت 
البريطانية أن خط��ط أمريكا لمحاربة 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية »داعش« 
ف��ي حال��ة خ��راب، الس��يما ان مقاتلي 
الجماعة المسلحة يقتربون من التقاط 
مدينة »كوباني« الكردي��ة القريبة من 
حدود تركيا، فضاًل عن استمرارهم من 

احراج الجيش العراقي غربي بغداد

اكد ليون بانيتا الوزير االمريكي السابق 
الذي انس��حب من الحياة السياس��ية 
الع��ام 2013 ال��ذي ال��ف كتابا تحت 
عنوان »وورث��ي فايتس« انها معارك 
تستحق العناء وينتقد بشدة الرئيس 
اوبام��ا، اض��اف ان الضرب��ات الجوية 
الصبر«.وقال  تتطلب  »اس��تراتيجية 
»يجب ان نتحل��ى بالصبر والتصميم« 

في المعركة ضد االنتحاريين

العراقية � خاص

استراتيجية واشنطن في حربها ضد »داعش« غيرمشجعة



بغداد - العراقية

ن��ف��ذت اأم���ان���ة ب��غ��داد ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق��ي��ادة 
ال��ت��ج��اوزات  لإزال����ة  حملة  ب��غ��داد  عمليات 
احل���ا����ص���ل���ة ع���ل���ى ال���������ص����وارع والأر�����ص����ف����ة 
وال�صاحات العامة بجانبي العا�صمة بغداد.
وذك����رت م��دي��ري��ة ال��ع��اق��ات والع�����ام ان  
نفذت حملة  بغداد اجلديدة   بلدية  دائ��رة 
ازالت خالها عددا من الك�صاك وامل�صقفات 
يف ���ص��ارع ال��ق��ن��اة وع���دد م��ن امل��ح��ات ورف��ع 
م�����ص��ق��ف��ات امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ف�����ص��ا عن 
ت��وج��ي��ه ان�������ذارات ل���ع���دد م���ن امل��ت��ج��اوزي��ن 
م��ن ا���ص��ح��اب امل���ول���دات اله��ل��ي��ة ب�����ص��رورة 
القانونية.  امل���دة  �صمن  جت��اوزات��ه��م  اإزال����ة 
الثانية  ال�صدر  بلدية  دائ���رة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ازال����ت خ��ال��ه��ا ع���ددا كبريا  ن��ف��ذت حملة 
الر�صفة  على  احلا�صلة  ال��ت��ج��اوزات  م��ن 
وال�������ص���وارع وال���ط���رق وال�����ص��اح��ات ال��ع��ام��ة 
املحات)524,512,516,518(  يف 
����ص���م���ل���ت امل����ط����اع����م وامل������ح������ال ال���ت���ج���اري���ة 
والك�������ص���اك وامل�����ص��ق��ف��ات و���ص��ح��ب ه��وي��ات 

تكرار  بعدم  خطي  تعهد  واخ��ذ  املخالفني 
امل��خ��ال��ف��ة  . واأ����ص���ارت اىل ان دائ����رة بلدية 
من  ع��دد  لزال���ة  بحملة  ق��ام��ت  الكاظمية 
وم��واق��ع  ب��الك�����ص��اك  املتمثلة  ال���ت���ج���اوزات  
غ�صل ال�صيارات وا�صيجة عدد من معار�ض 
ال�صيارات يف بع�ض املناطق وازالة عدد كبري 
من اللوحات العانية التي ن�صبت ب�صكل 

ع�صوائي وت�صببت بت�صويه منظر العا�صم���ة 
بغداد  .وبينت ان دائرة بلدية مركز الكرخ 
بالتعاون مع مديرية احلرا�صات والأمن يف 
امانة بغداد نفذت حملة لزالة التجاوزات 
���ص��م��ل��ت الك�������ص���اك وال���ل���وح���ات الع��ان��ي��ة 
وام���اك���ن ب��ي��ع الغ���ن���ام وت���ه���دمي ع����دد من 

املنازل التي قيد الن�صاء بنيت جتاوزاً.

ال��ت�����ص��ري��ح ال����ذي ���ص��در م��ن اح��د 
اجلمهورية  رئي�ض  ن���واب  ال�����ص��ادة 
ح��ول   2014/  10/  12 ي����وم 
اخلدمة اللزامية يتطلب الرجوع 
املوؤقتة  الئ��ت��اف  �صلطة  ام��ر  اىل 
يف   ”2“ رق��م  برامير”  “�صلطة 
يف  امل��ن�����ص��ور   2003/  5  /  23
“الوقائع  ال��ر���ص��م��ي��ة  اجل����ري����دة 
 3977 ب����ال����ع����دد  العراقية” 
 2003 ح����زي����ران  يف  ال���������ص����ادرة 
“2” من  ال��ف��ق��رة  ت�صمنت  حيث 

الق�صم الثالث من هذا الت�صريع وجوب ت�صريح جميع 
اخلدمة  وتعليق  الع�صكرية  اخل��دم��ة  م��ن  املجندين 
الل��زام��ي��ة اىل اج��ل غ��ري م�صمى وه��ك��ذا ف��ان قانون 
اخلدمة الع�صكرية رقم 65 ل�صنة 1969 الذي نظم 
اخل��دم��ة الل��زام��ي��ة وخ��دم��ة الح��ت��ي��اط لزال نافذا 
املنحل  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�ض  ق���رارات  اىل  بال�صافة 
اخلا�صة باخلدمة اللزامية وخدمة الحتياط لذلك 
فان هذا القانون وهذه القرارات لزالت نافذة بحكم 
املادة 130 من الد�صتور لن “برامير” قرر الت�صريح 
وتعليق اخلدمة ومل يتوىل الغاء الت�صريعات اخلا�صة 
بهذه اخلدمة واذ كانت هنالك �صعوبات جمة باعادة 
هذه اخلدمة وخا�صة بالن�صبة ملاآ�صي هذه اخلدمة يف 
زمن النظام ال�صابق وعزوف ال�صباب عن هذه احلدمة 
كونها تذكرهم باملا�صي ال�صيء وان الدول املتطورة ل 
ب��الل��زام يف اخلدمة وامن��ا تقوم جيو�صها على  تاأخذ 
التطوع ملا يحمله معنى اللزام والكراه والجبار من 
امل�صاكل  اىل  بال�صافة  املطلوب  بال�صكل  اداء اخلدمة 
وعقوبات  حماكمات  م��ن  اخل��دم��ة  ه��ذه  جترها  التي 
بحيث  منها  ال��ه��روب  او  اخل��دم��ة  ع��ن  التخلف  عند 
خا�صة  ذل��ك  وغ��ري  كثرية  �صيئة  �صلبية  اث��ار  ترتتب 
م��دن  يف  ت��ت��وزع  جتنيد  دوائ����ر  ل���ص��ت��ح��داث  بالن�صبة 

العراق كافة .
يف  اخل��دم��ة  ان  الع�صكري  القانون  ت��اري��خ  لنا  وي��ذك��ر 
اجل��ي�����ض ال��ع��راق��ي ك��ان��ت ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��ط��وع ولي�ض 
اللزام من تاأريخ تاأ�صي�ض اجلي�ض يف 6 /1 /1921 
1 /1 /1936 حيث مت �صوق اول وجبة لهذا  حتى 
ق��ان��ون  ط��ب��ق��ا لول   1917 م��وال��ي��د  م���ن  اخل���دم���ة 
خدمة الزامية هو القانون 9 ل�صنة 1934 و�صدور 
الرادة امللكية “املر�صوم امللكي” يف 12 / 6 / 1935 
مت�صمنا دعوة هذه املواليد حيث حددت اخلدمة ملدة 
الراكدة وبعد  �صنة ون�صف للم�صاة و�صنتان لل�صنوف 
ذلك �صدر اول قانون خدمة احتياط رقم 21 ل�صنة 
1934 و�صدر نظام خدمة ال�صباط الحتياط رقم 
ب�صدور  القوانني  هذه  الغاء  ومت   1936 ل�صنة   5
 1938 ل�����ص��ن��ة   40 ال��وط��ن��ي رق����م  ال���دف���اع  ق���ان���ون 
 1938 ل�صنة   58 رق���م  وق��ان��ون خ��دم��ة الح��ت��ي��اط 
القانون  �صدر  حتى  القوانني  ه��ذه  تطبيق  وا�صتمر 

رقم 65 ل�صنة 1969 والذي بقي نافذا حلد الن .
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حاورته : نهاد سعدي العبيدي

تستعد وزارة التربية للعام الدراسي الجديد 2014-
2015 بتجهي��ز م��دارس العراق كافة بالمس��تلزمات 
التربوي��ة الضروري��ة كالكت��ب والدفات��ر المدرس��ية 
م��ن  التربوي��ة  العملي��ة  مايل��زم  وكل  والقرطاس��ية 
تجهيزات وللتعرف على استعدادات المديرية العامة 
للش��ؤون االدارية في ال��وزارة للعام الدراس��ي الجديد 
التقين��ا بالس��يد ع��ادل عدنان حس��ن المدي��ر العام 
للش��ؤون االدارية في الوزارة وفي ضوء االس��تعدادات 

للعام الدراسي قال :
اعدت مديريتنا خطة متكاملة 
لجن����از العم����ل بال�ص����ورة املثلى 
ففي مايخ�ض الكتب املدر�ص����ية 
فقد مت ا�صتام الكتب املدر�صية 
البتدائ����ي  الول  ال�ص����ف  م����ن 
يف  الع����دادي  ال�ص����اد�ض  اىل 
طب����ع  ومت  الخت�صا�ص����ات  كل 
يف  املنهجي����ة  الكت����ب  اغلبي����ة 
العراقي����ة  احلكومي����ة  املطاب����ع 
ومت خزنه����ا يف خم����ازن ال����وزارة 
ث����م مت توجيه املديريات العامة 
للرتبي����ة يف بغ����داد واملحافظات 
با�ص����تام ح�ص�ص����هم م����ن ه����ذه 
الكت����ب لنكون م�ص����تعدين للعام 
الدرا�ص����ي اجلديد بحيث نوؤمن 
ل����كل طالب ح�ص����ته م����ن الكتب 
يف املوع����د املحدد و�ص����يتم توزيع 
الكت����ب املنهجي����ة عل����ى الطلب����ة 
جديدة وغري م�ص����تعملة بن�صبة 

.  100%
ام����ا فيم����ا يخ�����ض القرطا�ص����ية 
ف����كل عام تق����وم ال����وزارة بتوزيع 
واملمح����اة  والدفات����ر  الق����ام 
الع����ام  ه����ذا  يف  ولك����ن  وامل����راة 
�ص����تقوم  اجلدي����د  الدرا�ص����ي 
ال����وزارة بتوزي����ع علبة هند�ص����ية 
وعلب����ة الوان وم�ص����طرة ف�ص����ا 
عن املواد النفة ذكرها  فقد مت 
اعداد خطة توزيع القرطا�ص����ية 
على املديري����ات العامة للرتبية 
يف بغداد واملحافظات كافة اذ مت 
توزيع )111471480( قلم 
ر�ص����ا�ض و)557357409( 

 ( و  م����راة   ومثله����ا  ممح����اة 
1879315( علبة هند�صة و 
ال����وان  علب����ة   )  6261086(
م�ص����طرة  و)16928530( 
ام����ا ع����ن ح�ص����ة كل طال����ب من 
توزي����ع  ف�ص����يتم  القرطا�ص����ية 
كل  عل����ى  ر�ص����ا�ض  قل����م   12
طال����ب  و )6( ممح����اة و ) 6 ( 
وعلب����ة  م�ص����طرة  و)2(  م����راة 
هند�ص����ة لكل تلميذ يف ال�صفني 
اخلام�����ض وال�ص����اد�ض البتدائي 
يف  تلمي����ذ  ل����كل  ال����وان  وعلب����ة 

املرحلة البتدائية.
اما ب�ص����اأن الدفاتر املد�صية فقد 
مت اع����داد خط����ة توزي����ع كامل����ة 
للدفاتر املدر�ص����ية ومت ر�صدها 
املديري����ات  عل����ى  وتوزيعه����ا 
.اذا مت  العام����ة للرتبي����ة كاف����ة 
 )26781610( توزي����ع 
ورق����ة   100 فئ����ة  دف����رت 
و)110093129(  عرب����ي 
ورق����ة   150 فئ����ة  دف����رت 
 )3320753 و)  عرب����ي 
دف����رت فئ����ة 200 ورق����ة عرب����ي 
 )187832589 و) 
عرب����ي  ورق����ة   60 فئ����ة  دف����رت 
دف����رت  و)7832784( 
 ( و  انكلي����زي  ورق����ة   60 فئ����ة 
فئ����ة  دف����رت   )10399905

, ر�صم  ورقة   16
املدر�ص����ية  الرح����ات  ع����ن  ام����ا 
وال�صبورات  فاجاب املدير العام 
: ان هن����اك توجيه م����ن المانة 

العام����ة ملجل�����ض ال����وزراء بقي����ام 
للرتبي����ة  عام����ة  مديري����ة  كل 
يف بغ����داد واملحافظ����ات  باب����رام 
مديريت����ه  ح�ص����ب  كل  العق����ود 
املدر�ص����ي  الث����اث  بخ�ص����و�ض 
والداري من رحات و�صبورات 
واث����اث الدارات املدر�ص����ية وم����ع 
م�ص����تعدة  ال����وزارة  ف����ان  ه����ذا 
اذا  الرح����ات  نق�����ض  ل�ص����د 
ذل����ك  مدر�ص����ة  اي  ماطلب����ت 
�ص����نعاقب  ب����ل  لن�ص����مح  كونن����ا 
مدي����ر املدر�ص����ة اذا ما اكت�ص����فتا 
رح����ات  يف  نق�����ض  لدي����ة  ان 
مدر�ص����ته وان طلبت����ه يقفون او 
يفرت�ص����ون الر�ض اثناء الدوام 
املدر�ص����ي لنن����ا حري�ص����ون على 
راحة ابناءن����ا التاميذ ,ولدينا 
عق����د للرح����ات املدر�ص����ية قيد 

البرام.
م����ع  التعام����ل  كيفي����ة  وع����ن 
اج����اب  النازح����ني  الطلب����ة 

ال�ص����يد عادل هن����اك توجيه من 
ال����وزارة اىل املديري����ات العام����ة 
ام����ور  للرتبي����ة بت�ص����هيل كاف����ة 
الطلبة النازحني وفيما يخ�ض 
اخت�ص����ا�ض مديريتنا يف كيفية 
تق����دمي ه����ذه الت�ص����هيات فقد 
العام����ة  املديري����ات  توجي����ه  مت 
للرتبي����ة كاف����ة بتام����ني الكت����ب 
ل����كل  والقرطا�ص����ية  املنهجي����ة 
طال����ب ن����ازح اينما يك����ون دوامه 
يف املدر�ص����ة تعطي ح�ص����ته تلك 

املدر�صة.
اج����اب  العم����ل  معوق����ات  وع����ن 
واجهن����ا  لق����د   : ع����ادل  ال�ص����يد 
ع����دة معوق����ات يف العم����ل منه����ا 
واي�ص����ال  تخزي����ن  �ص����عوبة 
املحافظ����ات  اىل  التجهي����زات 
ال�ص����اخنة ولكننا وجدنا خمازن 
بديلة خل����زن الكتب وكذلك مت 
اي�ص����ال التجهي����زات اليهم رغم 

ال�صعوبات التي واجهتنا 

خطتنا لهذا العام سد احتياجات الطالب من الكتب والقرطاسية
المدير العام للشؤون االدارية في وزارة التربية عادل عدنان حسن :

برايمر علق الخدمة 
االلزامية ولم يلغ قانونها

 طارق حرب

شكاوى المواطنين
اعداد : فيصل سليم

أمانة بغداد تنفذ بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حملة / أزالة التجاوزات

منطقة امل�صاهدة الكرخ حملة 204 تعاين املياه ال�صنة جراء التك�صرات املتكررة 
يف انابي����ب املج����اري وانع����دام التبلي����ط ورغ����م ق����دم املنطق����ة يف جانب الك����رخ قرب 
جامع ال�ص����يخ معروف تعاين المرين من �ص����وء الواقع اخلدمي التي تكرث فيها 

امل�صتنقعات وكرثة احل�صرات التي تخرج من املجاري كونها قدمية.

اهالي محلة 204 يعانون المياه االسنة

يف ر�صاله بعث بها الينا املواطن حيدر عمار 
ي�صكو من ا�صحاب الغنام والتي ت�صبب الزعاجات والروائح الكريهة ا�صافة اىل 
مات�ص����ببة هذه الغنام من او�ص����اخ واهمال كذلك امل�ص����اكل التي ي�ص����ببها ا�ص����حاب 
الغن����ام اي ") اجلوب����ة ( م����ن هذه ال�ص����كالت الكث����رية والمرا�ض التي ت�ص����ببها 
ه����ذه الغن����ام وهم يف و�ص����ط الهايل وما ي�ص����بب م����ن امرا�ض اىل اطف����ال املحلة 
الذين ي�ص����كنون قرب هذه اجلوبة ..فقد طلب املواطن الغاثة وب�ص����رعة املمكنة 

من امانة بغداد وامل�صوؤولني عن هذه املحات الع�صية.

اهالي محلة 309 يشكو من الروائح الكريهة ألصحاب الجوبات 

تق����دم املواط����ن عل����ي جب����ار م����ن �ص����كنة 908  كمب �ص����ارة ب�ص����كوى على ا�ص����حاب 
املح����ات يف حمل����ة 908 ب�ص����ب الهم����ال املرتاك����م وك����رثة امل�ص����اكل بني ا�ص����حاب 

املحات التي تقوم بت�صليح ال�صيارات  
ا�ص����افة �ص����وء اخلدم����ات وك����رثة النقاذ يف ه����ذه املحل����ة يطلبون من امان����ة بغداد 
بتق����دمي اخلدم����ات لهم وانقاذهم من هذه امل�ص����اكل الكثرية  واملرتاكمة يف جميع 

الوقات.

اهالي محلة 908 يشكون االهمال المتكرر من اصحاب المحال

�ص����لمان رحيم من �ص����كنة مدينة الكاظمية حملة 427 ار�ص����ل �صكوى او�صح فيها 
ان املحلة حتتاج اىل تنظيف الن�صدادات  احلا�صلة يف منطقة الكاظمية واملتكررة 
كذل����ك ان بع�����ض اله����ايل ل يبالون يف رمي النقا�ض قرب املجاري الذي ي�ص����بب 
يف طفحه����ا ب����ني احل����ني والخر..  ننا�ص����د بلدي����ة الكاظمية باأج����راء حملة لذلك 

وتنظيفها..

محلة 427 في الكاظمية يشكون االنسدادات المتكررة

�صكنة احلرية حملة 432 قرب ح�صينة الهادي يطالب اهايل املنطقة من دائرة 
البلدية باأك�صاء ال�صوارع التي ا�صبحت مهملة طوال الوقت وكرثة النفايات علما 
ان اغلب املحات املجاورة قد مت تبليطها ونحن على ابواب ال�ص����تاء الذي قد بداأ 
بالأمطار و�ص����يكون حالنا من الفي�ص����انات املتكررة يف اغلب الوقات اثناء هطول 

المطار.

محلة 432 في الحرية يطالبون بأكساء الشوارع

مت توزيع ح�صة كل طالب وفق اجلدول املبني ح�صة كل طالب من فئات 
الدفاتر يف املراحل الدرا�صية كافة للعام الدرا�صي 2014-2015

ب���غ���داد ن��ع��ي��م ع��ب��ع��وب الكعبي  وج����ه ام����ني 
ب���اإغ���اق م���وق���ع ال��ط��م��ر ال�����ص��ح��ي امل���وؤق���ت 
بلدية  ق��اط��ع  �صمن  ال�صابيات  منطقة  يف 

ال�صعلة.”
وذك���رت م��دي��ري��ة ال��ع��اق��ات والع����ام ان” 
بت�صكيل خلية عمل ت�صم  امني بغداد وجه 
ج��ه��وداً اآل��ي��ة وب�����ص��ري��ة م��ن ع��م��وم ال��دوائ��ر 
ال��ب��ل��دي��ة الرب������ع ع�����ص��رة ل��غ��ر���ض اإغ����اق 

منطقة  يف  امل��وؤق��ت  ال�صحي  الطمر  م��وق��ع 
ال�صابيات.”

اأن�صئ كبديل عن  املوقع  ان” هذا  وا�صافت 
ال��ذي  ابوغريب  يف  ال�صحي  الطمر  موقع 
اغلق ب�صبب الو�صاع المنية التي ت�صهدها 
اآث��ار  من  له  ملا  الآخ��ر  هو  و�صيغلق  املنطقة 
�صلبية يف البيئة ,م�صرية اىل ان امانة بغداد 
البيئية  ب��امل��ح��ددات  الإل��ت��زام  على  حري�صة 

املعمول بها عاملياً .”
وا�صارت اىل ان” العمال اجلارية يف موقع 
دفن  �صملت  ال�صابيات  يف  ال�صحي  الطمر 
اىل  وت�صويته  امل��وق��ع  يف  امل��وج��ود  املنخف�ض 
احل�صى  م��ن  �صطحية  طبقة  ف��ر���ض  ج��ان��ب 
فعاليات  لتنفيذ  تهيئته  لغر�ض  اخل��اب��ط 

اخرى.”
وب��ي��ن��ت ان” ام���ان���ة ب���غ���داد ان�������ص���اأت خ��ال 

ال�����ص��ن��وات الرب�����ع امل��ا���ص��ي��ة ت�����ص��ع حم��ط��ات 
حتويلية يف جانبي الكرخ والر�صافة �صديقة 
للبيئة وتعمل على مدار ال�صاعة اىل جانب 
حتقيقها جدوى اقت�صادية يف نقل النفايات 
الرب��ع ع�صرة  البلدية  ال��دوائ��ر  من قواطع 
حددتها  التي  ال�صحي  الطمر  م��واق��ع  اىل 
على  م�صارفتها  ع��ن  البيئة,ف�صا  وزارة 

اجناز خم�ض حمطات حتويلية جديدة .

اغالق موقع الطمر الصحي في الصابيات

وجهت خلية الزمة يف وزارة التجارة املاكات 
والفروع التابعة للوزارة يف بغداد واملحافظات 
املحلية  احل��ك��وم��ات  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  التن�صيق 
ل��غ��ر���ض ت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��ع��رت���ض 

و�صول احل�ص�ض التموينية للعوائل النازحة
واك����د ب��ا���ص��م ق��ا���ص��م ح��م��د م���ع���اون م��دي��ر ع��ام 
رئي�ض  الغذائية  امل��واد  لتجارة  العامة  ال�صركة 
خلية الزم��ة  انه مت ار�صال وفود فنية مكثفة 
لقليم كرد�صتان ل�صتكمال بيانات ومعلومات 
ت�صجيل  اىل  لفتا  فيها  واملهجرين  النازحني 

دهوك. حمافظة  يف  نازحة  62696عائلة 
من جانب اآخ��ر توا�صل خلية الزم��ة يف وزارة 
خال  اجنازاتها  وت�صتعر�ض  اعمالها  التجارة 
ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة م���ن خ����ال ط����رح امل�����ص��اك��ل 

واملعوقات التي واجهتها.

مناق�صة  عن  وال�صكان  العمار  وزارة  اعلنت 
ترميم اجل�صر الكونكريتي يف النا�صرية بكلفة 

تخمينية تبلغ 7,75 مليار دينار عراقي .
وق�����ال م���دي���ر ط����رق وج�������ص���ور ذي ق����ار ك��اظ��م 
ال�صهاين  ان م�صروع الرتميم يت�صمن �صقني 
280 مرت  , اولهما ن�صب ج�صر بديل بطول 
وعر�ض ثمانية امتار على �صفتي نهر الفرات , 

والثاين ترميم بدن اجل�صر الكونكريتي .
وا�صار اىل ان اخر موعد لت�صلم العطاءات هو 
ال�20 من �صهر ت�صرين الول اجلاري , على ان 
تتم اجراءات الحالة يف غ�صون ثاثة ا�صابيع 
, واملبا�صرة يف العمل قبل نهاية العام اجلاري .
تبلغ  للم�صروع  التخمينية  الكلفة  ان  وب���ني 
عراقي  دي��ن��ار  مليون  و750  م��ل��ي��ارات  �صبعة 

ومبدة اجناز ل تتعدى العام الواحد .
وجتدر ال�صارة اىل ان م�صروع ترميم اجل�صر 
تلكا لكرث من مرة ب�صبب الية ن�صب اجل�صر 
حتى   , ن�صبه  تتكفل  ال��ت��ي  واجل��ه��ة  ال��ب��دي��ل 
واف���ق���ت ال������وزارة ع��ل��ى ت��ك��ف��ل ع��م��ل��ي��ة الن�صب 

كاملة.

بغداد - العراقية

اأقامت وزارة الهجرة و املهجرين احتفالية 
تكرمي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
الإداري  الإ�صاح  usaid لجناز م�صروع 
العراقي )ترابط( ومن خالها مت تقدمي 
الدروع للطرفني وقال القا�صي ا�صغر عبد 
اأن  الأق��دم للوزارة  الوكيل  املو�صوي  ال��رزاق 
الوكالة  و  الوزارة  بني  امل�صرتكة  " اجلهود 
اجن���از  اإىل  اث���م���رت   usaid الأم��ري��ك��ي��ة 
الإ���ص��اح  م�����ص��روع  منها  م��ت��ع��ددة  م�صاريع 
ر�صم  م�صروع  و  (ترابط)  العراقي  الإداري 
املوؤ�ص�صي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ص��روع  و  ال�صيا�صات 
امل�����ص��اري��ع ب�صبب  ب��ع�����ض  ت��وق��ف  , ح��ي��ث مت 
النزوح غري املتوقع الذي حدث باملحافظات 
املغت�صبة مما ابعد الوزارة عن اجناز اأعمال 
ك��ث��رية " . واأ���ص��اف امل��و���ص��وي اأن " ال���وزارة 
ال��دول  امل�����ص��رتك م��ن  ال��ت��ع��اون  اإىل  بحاجة 

تقدمي  على  ال��ق��ادرة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  و 
�صكر  اآذ   , ل��ل��ن��ازح��ني  امل�����اأوى  و  امل�����ص��اع��دات 
و   usaid وك��ال��ة  ل��ل��وزارة  الأق���دم  الوكيل 
ال�صركاء الذين عملوا بالتعاون مع الوزارة 
, ومن جهته حث  لجناز م�صروع الرتابط 
براجمها  با�صتمرار  الأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف و ا���ص��ت��ك��م��ال ال��ف��ائ��دة 
اأث���ن���ى ن��ائ��ل  ". اإىل ذل���ك  ب��ن��ج��اح امل�����ص��اري��ع 
مثمناً  ترابط  م�صروع  مدير  معاون  �صبارو 
دور الوزارة وما بذلته من جهود حثيثة يف 
تقدمي اخلدمات الإن�صانية لفئات عنايتها , 
اأنهاء ملف النزوح يف العراق  م�صيفاً علينا 
ب���ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك و ن��ع��م��ل يف امل��رح��ل��ة 
يف  امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  كيفية  على  اجل��دي��دة 
تطبيق الإجراءات ال�صليمة و تطوير عملية 
" . و م��ن خال  ال��ق��درات للموظفني  بناء 
م�صاريع  و  اجن���ازات  عر�ض  مت  الحتفالية 
ب��داي��ة  usaid م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة 

عملها مع الوزارة .

وزارة الهجرة و المهجرين أقامت احتفالية تكريم 
USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بغداد - العراقية

الوقاية  ملركز  التابعة  الفنية  الفرق  اجرت 
م����ن ال����ص���ع���اع ع������ددا م����ن ع��م��ل��ي��ات امل�����ص��ح 
ال�صعاعي لدور املواطنني يف ق�صاء ال�صطرة 
التبع ملحافظة ذي قار بعد ورود طلبات من 
ال�صعلة  منطقة  يف  ال�صطرة  ق�صاء  اه���ايل 
دورهم  ك�صف ميداين على  لأج��راء  الثانية 

للتاأكد من خلوها من اي ن�صاط ا�صعاعي .
وق��ال ام��ري علي احل�صون مدير ع��ام دائ��رة 
دائ��رة  ف��رق  ان  البيئي    التوعية والع���ام 
امل�صح ملجموعة  بيئة ذي قار نفذت عمليات 
من الدور �صملت ار�صيات واثاث هذه الدور 
واخذ عينات من الرتبة وال�صجار القريبة 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن خ��ل��وه��ا م���ن اي ن�صاط  م��ن��ه��ا 
ا�صعاعي

امل��خ��ت��ري��ة  ال���ن���ت���ائ���ج  واك������د احل�������ص���ون ان 
كانت  ال��ق��راءات  ان  اثبتت  امل�صح  وعمليات 
اي  ولي��وج��د  ال�صعاعية  اخلليفة   �صمن 
ن�صاط ا�صعاعي يف املنطقة  التي مت الك�صف 

عليها
م�صتمرة  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ف���رق  ان  اىل  م�����ص��رياأ 
مبتابعة ال�صكاوى التي تتقدم بها املواطنني 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع���دم وج���ود م��ل��وث��ات بيئية يف 

املناطق والتجمعات ال�صكانية
ي�����ص��ار اىل ان م��رك��ز ال��وق��اي��ة م��ن ال���ص��ع��اع 
التابع لوزارة البيئة كان قد ا�ص�ض حمطات 
لر�صد  املحافظات  جميع  يف  املبكر  الن���ذار 

اي ن�صاط ا�صعاعي 

البيئة تجري مسحا اشعاعيا لعدد 
من دور المواطنين في ذي قار

االعمار تعلن مناقصة ترميم الجسر الكونكريتي 
في الناصرية باكثر من سبعة مليارات دينار

خلية االزمة في وزارة التجارة تسجل 
62696 عائلة نازحة في محافظة دهوك

ال�صتعدادات  ال���وزارة  يف  امل�صوؤولني  من  ع��دد  مع  التجارة  وزي��ر  تفقد 
ال��دويل  ب��غ��داد  ال����دورة احل��ادي��ة والرب��ع��ني ملعر�ض  النهائية لإق��ام��ة 
وت�صتمر  اجل���اري  ال�صهر  م��ن  الع�صرين  يف  فعالياتها  �صتطلق  وال��ت��ي 
اأيام وبرعاية رئي�ض ال��وزراء الدكتور حيدر العبادي وحتت  ملدة ع�صرة 
�صعار مهرجان معر�ض بغداد الدويل لاأعمار وال�صتثمار والتجارة يف 
عراق مزدهر اقت�صاديا واأكد الوزير الك�صنزان اإن هذه الدورة �صتحظى 
باإهتمام كبري من قبل الأو�صاط القت�صادية وال�صيا�صية ملا حتتويها من 

منتجاتها  لعر�ض  معروفة  عاملية  ول�صركات  ودولية  ر�صمية  م�صاركات 
وب�صائعها يف بغداد موؤكدا اإن الدورة �صتكون متميزة مب�صتوى التنظيم 
الكبرية من  امل�صاركات  يتنا�صب وحجم  التحتية ومبا  للبنى  والتاأهيل 
الدول الأوربية ودول اجلوار ومب�صاركة العديد من الوزراء وال�صفراء .
ال���دورة باأبهى ���ص��ورة واك��م��ال النواق�ض يف  اإظ��ه��ار ه��ذه  م�����ص��دداً على 
للم�صاركني  ���ص��واءاً  اخل��دم��ات  تقدمي  �صاأنها  م��ن  التي  امل��ج��الت  كافة 

اأواملواطنني.

)41( وزير التجارة يتفقد استعدادات معرض بغداد الدولي في دورته الـ

بحث وزير الرتبية الدكتور حممد اقبال عمر مع وفد من وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي برئا�صة الوكيل الفني للوزارة فوؤاد 
ال�صفوف  طلبة  امتحانات  لأداء  اللوج�صتية  التح�صريات   , قا�صم 
وناق�ض  اجل��ام��ع��ات.  يف  �صتكون  وال��ت��ي   , ال��ث��ال��ث(  )ال����دور  املنتهية 
ال����دور الثالث  ب��اج��راء ام��ت��ح��ان��ات  ال��ت��ي تتعلق  اجل��ان��ب��ني الم����ور 
لطلبة ال�صفوف املنتهية , والليات املعدة ل�صمان ان�صيابية العملية 

وزارت���ي  ب��ني  امل�صرتكة  ال��ل��ج��ان  بتفعيل  اق��ب��ال  ووج���ه  المتحانية 
لغر�ض   , �صابق  وق��ت  يف  ت�صكلت  والتي   , العايل  والتعليم  الرتبية 
تعزيز اطر التعاون والتن�صيق بني الوزارتني , ل �صيما يف الق�صايا 
ال�صفوف  لطلبة  النهائية  النتائج  اع���ان  مب��واع��ي��د  تتعلق  ال��ت��ي 
اع��ان  وم��وع��د  املختلفة(  ب��ف��روع��ه  الع����دادي  )ال�����ص��اد���ض  املنتهية 

القبول يف اجلامعات واملعاهد .

وزير التربية يبحث مع وفد من التعليم العالي آلية اجراء امتحانات /الدور الثالث/ لطلبة الصفوف المنتهية



العراقية / متابعة 

الأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  م�سوؤولون  قال 
)بنتاغون( اإن وا�سنطن تلقت موافقة تركية 
ق��اع��دة ومن�ساآت  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��م��اح  ع��ل��ى 
�سوريا يف  م��ع  احل���دود  م��ن  قريبة  ع�سكرية 

عمليات �سد تنظيم الدولة الإ�سالمية.
يف  م�سوؤولني  عن  �سحفية   م�سادر  ونقلت 
البنتاغون ف�سلوا عدم الك�سف عن هوياتهم 
القواعد الرتكية ما  ا�ستخدام  'تفا�سيل  اأن 

زالت قيد البحث'.
الأمريكي منذ زمن  وي�ستخدم �سالح اجلو 
جنوب  يف  الواقعة  اإجنرليك  قاعدة  طويل 
1500 من  ف��ي��ه��ا ح����واىل  ت��رك��ي��ا وي��ن�����س��ر 
ال��ط��ائ��رات  تقلع  الآن  ح��ت��ى  ول��ك��ن  رج��ال��ه. 
املكلفة عمليات الق�سف �سد تنظيم الدولة 

من قواعد يف دول خليجية.
16 اأمريكية منذ  كما تتمركز طائرات اأف 
البنتاغون  ووق���ع  الأردن،  يف  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
ات���ف���اق���ات م����ع ع���م���ان ل����س���ت���خ���دام ق���واع���د 

ع�سكرية.
قاعدة  اأي�سا  الأم��ريك��ي  اجلي�ش  وي�ستخدم 

يف  بريطانية  اأر���ش  وه��ي  غار�سيا  دييغو  يف 
املحيط الهندي لطائراته من نوع 'بي 52' 

و'بي 2'.
دور  لعب  على  اأنقرة  حثت  وا�سنطن  وكانت 
وعقد  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  حم��ارب��ة  يف  ن�ساطا  اأك���ر 
م�����س��وؤول��ون م��ن ال��ب��ل��دي��ن م��ب��اح��ث��ات لبحث 

الأمر قبل يومني.
وم���ن امل��ق��رر اأن ي�����س��ل ف��ري��ق اأم���ريك���ي اإىل 
ال��ع��ا���س��م��ة ال���رتك���ي���ة يف وق�����ت لح�����ق ه���ذا 
الأ�سبوع لبحث التفا�سيل وطبيعة العمليات 
القواعد  اأن تنطلق من  التي ميكن  اجلوية 

الرتكية.
ال��ولي��ات  ب��ق��ي��ادة  ال���دويل  التحالف  وي�سن 
غ��ارات  املا�سي  اأغ�����س��ط�����ش/اآب  منذ  املتحدة 
ي�سيطر  ال��ذي  التنظيم  م��واق��ع  على  جوية 

على م�ساحات وا�سعة يف العراق و�سوريا.
ورك��زت ال��غ��ارات خ��الل الأي��ام الأخ��رية على 
ا�ستهداف مواقع التنظيم يف حميط مدينة 

عني العرب )كوباين( �سمايل �سوريا.
وي�سعى تنظيم الدولة منذ اأ�سابيع لل�سيطرة 
الرتكية.  القريبة من احل��دود  املدينة  على 
وتطالب اأطراف دولية اأنقرة بلعب دور اأكرب 

يف القتال �سد التنظيم.

العراقية / متابعة 
اقالة  بعد  للدفاع  وزي��را جديدا  بورو�سنكو  برتو  الوك��راين  الرئي�ش  يعني 
ي�سكل  حيث  ال��ب��الد  �سرق  يف  الع�سكرية  الخ��ف��اق��ات  ب�سبب  ال�سابق  ال��وزي��ر 
ال�سبوع.  هذا  دبلوما�سية حا�سمة  لقاءات  �سلمي مو�سوع  اىل حل  التو�سل 
مبكرة  ت�سريعية  لنتخابات  ي�ستعد  ال��ذي  بورو�سنكو  يلتقي  ان  املقرر  ومن 
اجلمعة  بوتني  فالدميري  الرو�سي  نظريه  الول/اك��ت��وب��ر،  ت�سرين   26 يف 
يف ميالنو بح�سور م�سوؤولني اوروبيني امال باعادة اطالق عملية ال�سالم. 
املعقل  دونيت�سك  يف  خ�سو�سا  اي��ام  ب�سعة  منذ  ي�سود  ال��ذي  ال��ه��دوء  ويزيد 
الرئي�سي لالنف�ساليني املوالني لرو�سيا يف �سرق البالد الرتقب وذلك بعد 
�سهر من النتهاكات املتوا�سلة لوقف اطالق النار الذي مت التو�سل اليه يف 
مين�سك يف اخلام�ش من ايلول/�سبتمرب. ويف هذا اجلو العام من التهدئة، 
اعلن بورو�سنكو الحد قبوله ا�ستقالة وزير الدفاع فالريي غيليتي. ويقول 
موقع ذي ان�سايدر.يو ايه ان من املمكن ان يتم تعيني �ستيبان بولتوراك قائد 
اىل جانب اجلي�ش يف  املتطوعني يحارب  ت�سكيل من  وهو  الوطني  احلر�ش 
ا�ستعادة  ا�سهر يف  تعيينه قبل ثالثة  وك��ان غيليتي ف�سل منذ  البالد.  �سرق 
ال�سيطرة على عدد من الرا�سي يف دونبا�ش وعلى احلدود مع رو�سيا. وهو 
وزير الدفاع الثالث يف البالد منذ تويل بورو�سنكو القريب من الغرب احلكم 
يف �سباط/فرباير. وكان الوزير ال�سبق ايغور تنيوخ اقيل بعد انف�سال �سبه 
اي  ودون  ا�سابيع  ب�سعة  غ�سون  يف  رو�سيا  اىل  وان�سمامها  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
معارك. واعترب اولك�سندر �سو�سكو اخلبري ال�سيا�سي انه "لي�ش من املنطقي 
اقالة وزير الدفاع يف فرتة ت�سهد ت�سعيدا يف التوتر". وا�ساف �سو�سكو ان 
غيليتي القريب من بورو�سنكو "اظهر عدم كفاءة يف عدة منا�سبات مهمة كما 
انه م�سوؤول خ�سو�سا عن املا�ساة يف ايلوفاي�سك". وكانت كييف اقرت مبقتل 
ال�سرتاتيجية  املدينة  هذه  يف  اب/اغ�سط�ش  يف  علقوا  جنودها  من   108
اكرب  ان احل�سيلة  اىل  ا�سارت  الع��الم  و�سائل  ان  ال  دونيت�سك،  يف منطقة 
دونبا�ش على  املتطوعني يف  كتيبة  قائد  �سيمن�سنكو  �سيمن  مبرتني. ورحب 
ي�سغي  الرئي�ش  ان  على  "ا�سارة مهمة  اعتربها  اذ  غيليتي  باقالة  في�سبوك 
وي�ستعد  اجلي�ش".  اىل  ي�سغي  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  وان  الناخبني  اىل 
ت�سريعية  انتخابات  ملواجهة  ايار/مايو  اواخ��ر  يف  انتخب  ال��ذي  بورو�سنكو 
يف  ال��ربمل��ان  ت�سكيلة  نتيجتها  �ستقرر  الول/اك��ت��وب��ر  ت�سرين   26 يف  مبكرة 
هذه املرحلة ال�سعبة التي متر بها البالد بني النزاع يف ال�سرق واخلالف مع 
رو�سيا حول الغاز والركود القت�سادي. وقبل هذا ال�ستحقاق، يفرت�ش ان 
تعطي ات�سالت دبلوما�سية مهمة دفعا جديدا لالمل باحالل ال�سالم الذي 
اثارته مذكرة مين�سك. ويفرت�ش ان يلتقي وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 
�سيلتقي  كما  باري�ش.  يف  الثالثاء  ك��ريي  ج��ون  الم��ريك��ي  نظريه  لف���روف 
وبوتني على هام�ش قمة يف ميالنو اجلمعة بح�سور م�سوؤولني  بورو�سنكو 
اوروبيني. ويبدو ان مو�سكو التي يتهمها الغرب وال�سلطات يف كييف بت�سليح 
الزمة  فتيل  نزع  اىل  ت�سعى  لدعمهم،  نظامية  ق��وات  وبن�سر  النف�ساليني 
17600 جندي منت�سرين على احلدود مع  فقد امر بوتني ال�سبت بعودة 
اوكرانيا اىل قواعدهم. وباتت رو�سيا التي تواجه عقوبات غربية ل �سابق لها 
على �سفري الركود القت�سايل بينما تراجعت عملتها الكر تاثرا هذا العام 
اليورو. وحذر  امام  النا�سئة اىل م�ستوى قيا�سي جديد الثنني  الدول  بني 
"املفاو�سات  تكون  ان  يتوقع  ان��ه  من  الح��د  الم��ة  اىل  كلمة  يف  بورو�سنكو 
"وقف تام لطالق النار يف  �سعبة"، ال انه اعرب عن امله يف التو�سل اىل 
اليام املقبلة". ويف دونيت�سك، حيث اوقع ق�سف مدفعي خ�سو�سا يف الحياء 
القريبة من املطار قتلى كل يوم تقريبا ال�سبوع املا�سي، بدا الو�سع هادئا 
من  اجلي�ش  واعلن  بر�ش.  فران�ش  لوكالة  مرا�سلني  بح�سب  الثنني  �سباح 

جهته عدم ح�سول اي هجوم خالل الليل يف �سرق البالد.

العراقية / متابعة 

قللال رئيس الوزراء التونسللي مهللدي جمعة لرويترز إن بللاده تحتاج على 
االقل ثاث سللنوات من اإلصاحات االقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة 
كافيللة ومللن بينها خفض الدعللم والتغيير الضريبي من أجللل إنعاش نمو 

االقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
الأول  ت�س���رين  اكتوب���ر   26 يف  و�س���تجرى 
م���ن  الت���ي  الربملاني���ة  النتخاب���ات  احل���ايل 
النتق���ال  مراح���ل  اآخ���ر  تنه���ي  اأن  املتوق���ع 

الدميقراطي يف تون�ش.
وجناح النتخابات املقبلة يف مهد انتفا�سات 
الربي���ع العرب���ي م���ن �س���اأنه اأن يعي���د الثق���ة 
للم�س���تثمرين الأجان���ب واملحلي���ني ويخل���ق 
م�س���اريع جديدة ت�س���اهم يف خف�ش معدلت 
البطال���ة يف تون����ش الت���ي تبل���غ حالي���ا 15 

باملئة.                            
لك���ن مهدي جمعة رئي�ش الوزراء التون�س���ي 
روي���رتز  قم���ة  �س���من  مقابل���ة  يف  ق���ال 
لال�س���تثمار يف ال�س���رق الأو�س���ط اإن ا�ستعادة 
ن�س���ق من���و م�س���تقر يف تون�ش لن يك���ون دون 
لل�سيا�س���ات  منتظم���ة  اإ�س���الحات  �سل�س���لة 
القت�س���ادية التي ب���داأت حكومته بالفعل يف 

تنفيذها.
وت�سري ت�سريحات جمعة اإىل العراقيل التي 
مازال���ت تواجهها بع�ش اقت�س���ادات املنطقة 
بعد اأكر من ثالث �س���نوات من انتفا�س���ات 

الربيع العربي.
ال�س���رائب  عائ���دات  النتفا�س���ات  وه���زت 
ودفع���ت احلكومات اإىل زي���ادة الإنفاق بحدة 
بحث���ا ع���ن ال�س���لم الجتماع���ي وت�س���ببت يف 

تفاقم العجز يف امليزانيات.
ق���د  القت�س���ادي  ال�س���رر  ه���ذا  واإ�س���الح 
ي�ستغرق ب�سع �س���نوات حتى مع �سعي بع�ش 
دول الربيع العربي لإر�س���اء اأركان حكومات 

م�ستقرة ومنتخبة ب�سكل دميقراطي.
داخلي���ة  عوام���ل  "ب�س���بب  جمع���ة  وق���ال 
وخارجي���ة نحن نريد اأن نك���ون حمافظني. 
وتوقعاتن���ا لنمو اقت�س���اد تون�ش يف 2015 

هي تقريبا 3 باملئة."
وم���ن املتوق���ع اأن ينم���و اقت�س���اد تون����ش هذا 
العام بن�س���بة ترتاوح ب���ني 2.3 و2.5 باملئة 
ن���زول م���ن توقع���ات حكومي���ة �س���ابقة بنم���و 
كان���ت  الث���ورة  وقب���ل  باملئ���ة.   4.5 ن�س���بته 

معدلت النمو يف حدود 4.4 باملئة.
وا�س���اف جمع���ة خ���الل املقابلة م���ع رويرتز 

الت���ي جرت مبكتبه يف الق�س���بة "القت�س���اد 
ياأخ���ذ  ب���ل  ال���زر  عل���ى  ب�س���غط  ينم���و  ل 
بع����ش الوق���ت ويحت���اج لث���الث �س���نوات من 
الإ�سالحات على الأقل من بينها اإ�سالحات 

موؤملة لإنعا�ش القت�ساد."
والع���ام املا�س���ي ح�س���لت تون����ش عل���ى خ���ط 
م���ن  دولر  ملي���ار   1.7 بقيم���ة  اقرتا����ش 
اتف���اق  مبوج���ب  ال���دويل  النق���د  �س���ندوق 

لت�سريع الإ�سالحات القت�سادية.
ومن���ذ ذل���ك الوقت اتخ���ذت احلكومة بع�ش 
اخلط���وات بالفع���ل ورفع���ت اأ�س���عار البنزين 
بن�س���بة 6.3 باملئ���ة يف يولي���و مت���وز خلف�ش 
العج���ز يف امليزاني���ة. كم���ا فر�س���ت احلكومة 
بينه���ا  م���ن  �س���رائب جدي���دة  ال�س���هر  ه���ذا 
�س���ريبة على كل امل�سافرين الأجانب بقيمة 

للبالد. مغادرتهم  عند  دينارا   30
لك���ن جمع���ة وه���و مهند����ش ووزي���ر �س���ناعة 
�س���ابق ع���ني عل���ى راأ����ش حكوم���ة كف���اءات يف 
بداي���ة الع���ام احل���ايل ق���ال اإن���ه يتع���ني عمل 
"يحت���اج  اإن اقت�س���اد تون����ش  املزي���د. وق���ال 
لإ�سالحات عاجلة يف الفرتة املقبلة تتطلب 
ج���راأة و�س���جاعة كافي���ة من بينها الإ�س���الح 
العمومي���ة  املوؤ�س�س���ات  واإ�س���الح  ال�س���ريبي 
باعادة هيكلتها ا�سافة ملوا�سلة الإ�سالحات 

يف الدعم وتهيئة قانون لال�ستثمار."
وم�س���ى قائ���ال اإن���ه يج���ب اي�س���ا موا�س���لة 
الإ�س���الح البنكي عرب اإع���ادة هيكلة للبنوك 
العمومي���ة لتك���ون اأكر اخت�س���ا�ش وتعزيز 

قدرتها التناف�سية.
ويخ�سى املقر�سون الدوليون من األ ت�سلك 
احلكوم���ة املقبل���ة نف����ش نه���ج الإ�س���الحات 
القت�س���ادية الت���ي بداأها جمعة ه���ذا العام. 
ه���ذه  ب���دد  التون�س���ي  ال���وزراء  رئي����ش  لك���ن 
املخ���اوف. وم�س���ى متحدث���ا "هن���اك قا�س���م 
عل���ى  ال�سيا�س���ية  الأح���زاب  ب���ني  م�س���رتك 
اأن  يج���ب  القت�س���ادية  الإ�س���الحات  اأن 
يف  مفاج���اآت  تتوقع���وا  ل  لذل���ك  ت�س���تمر.. 
النق���د  �س���ندوق  لك���ن  اخل�س���و�ش."  ه���ذا 
ال���دويل اأ�س���ار يف بي���ان ال�س���هر املا�س���ي اإىل 

مب���ا  املمكن���ة  الجتماعي���ة  "التوت���رات  اأن 
فيه���ا ال�س���رابات واملظاه���رات ق���د ت�س���اهم 
يف تباط���وؤ النت���اج وق���د توؤج���ل تنفي���ذ ه���ذه 

الإ�سالحات."
وتوق���ع جمع���ة حت�س���نا ن�س���بيا يف املوؤ�س���رات 
م���ن  املقب���ل  الع���ام  الرئي�س���ية  القت�س���ادية 
بينها خف�ش الت�س���خم من 6 باملئة متوقعة 
هذا العام اىل 5 باملئة العام املقبل والهبوط 
بالعجز يف امليزانية اإىل 5 باملئة العام املقبل 
مقارن���ة م���ع 5.8 باملئة متوقع���ة نهاية هذا 
العام. ولكن مع ذلك من املرجح اأن توا�س���ل 
تون����ش اعتماده���ا عل���ى التموي���ل الأجنب���ي 
م���ن م�س���اعدات وقرو�ش من ال�س���وق املالية 

ل�سنوات اأخرى.
وق���ال جمع���ة اإن ميزاني���ة تون�ش يف 2015 
�س���تحتاج لتمويالت بقيم���ة ثمانية مليارات 
دينار )4.4 مليار دولر( من بينها خم�س���ة 
ملي���ارات دين���ار )2.78 ملي���ار دولر( م���ن 
ال�سوق اخلارجية. واأ�ساف "نحن بالفعل يف 
نقا�سات مع �س���ندوق النقد والبنك الدويل 

ل�سد بع�ش هذه احلاجيات."
والأ�س���بوع املا�س���ي اأ�س���درت تون����ش �س���ندات 
ال�س���وق  يف  دولر  ملي���ون   825 بقيم���ة 
الياباني���ة ي�س���منها بن���ك الياب���ان للتع���اون 
ال���دويل اململ���وك للدول���ة. وتقدم���ت اي�س���ا 
تون����ش بطل���ب اإىل بع����ش البن���وك لتق���دمي 

حمتم���ل  اإ�س���دار  بخ�س���و�ش  اقرتاح���ات 
يف  وتاأم���ل  بال���دولر  املقوم���ة  لل�س���كوك 
ا�س���تكمال باكورة اإ�س���داراتها من ال�س���ندات 

الإ�سالمية هذا العام.
تون����ش  �ست�س���در  ب���الده  اأن  جمع���ة  وذك���ر 
�سكوكا ا�سالمية بقيمة 500 مليون دولر 
يف الأ�س���ابيع املقبل���ة متوقع���ا النته���اء م���ن 

هذه العملية هذا العام.
الإ�س���المي  التموي���ل  م�س���األة  ولت���زال 
�س���ديدة احل�سا�س���ية يف تون�ش حيث يعار�ش 
بع����ش العلمانيني تزايد النفوذ الإ�س���المي 
الأ�س���باب  ه���ذه  ولنف����ش  القت�س���اد.  يف 
ال�س���ابق  الرئي����ش  حكوم���ة  تف���ادت  تقريب���ا 
زي���ن العابدي���ن ب���ن عل���ي اللج���وء للتموي���ل 

الإ�سالمي.
لك���ن رئي�ش الوزراء التون�س���ي جمعة قال اإن 
ه���ذا اجل���دل اليديولوج���ي وال�سيا�س���ي ل 
يج���ب اأن يثني عن امل�س���ي قدما يف التمويل 

الإ�سالمي.
وف�س���ر ذل���ك قائ���ال" تون�ش يج���ب اأن تدعم 
التموي���ل ال�س���المي دون اعتب���ار توجه���ات 
احلكوم���ة املقبل���ة." م�س���يفا ان "التموي���ل 
لتعبئ���ة  ا�س���افيا  ح���ال  ميث���ل  ال�س���المي 
الت���ي  م���ن اخلي���ارات  الدول���ة وه���و  م���وارد 
تعتمدها اقت�سادات غربية كربى من بينها 

بريطانيا.".
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ي��ع��ق��د جم��ل�����ش الأم�������ن ال�������دويل ج��ل�����س��ة خم�����س�����س��ة 
قرار  اإ�سدار  املتوقع  ومن  اليمنية.  الزم��ة  لتطورات 
يت�سمن عقوبات بحق اأطراف �سيا�سية متهمة بعرقلة 
جماعة  امل��ق��دم��ة  ويف  ال��ب��الد،  يف  ال�سيا�سية  العملية 

احلوثي.
لرئي�ش  ال�سحايف  ال�سكرتري  ال�����س��ويف،  اأح��م��د  وق���ال 
بعقوبات  "التلويح  اإن  ال��ع��ام،  ال�سعبي  امل��وؤمت��ر  ح��زب 
يعني  قيادته  اأو  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  اأو  اليمن  على 
اأن بن عمر يعلن موت الت�سوية ال�سيا�سية التي �سهدت 
من  جعلت  عميقة  متغريات  املا�سية  الأ�سابيع  خالل 
الأحداث.  اأمراً قد جتاوزته  بالعقوبات  التلويح  خيار 
واإن �سدور اأي قرار ل يخدم التزام الأطراف اليمنية 

باأ�س�ش الت�سوية".
من  ال��ت��ي  الأم���ن  جمل�ش  جل�سة  اليمنيون  وي��رتق��ب 
املقرر اأن يتمخ�ش عنها �سدور قرار اأو بيان يت�سمن 

عقوبات بحق املعرقلني للعملية ال�سيا�سية.
اأ�سباب ال�سقوط  وكانت تقارير حملية ودولية ربطت 
امل��ف��اج��ئ وال�����س��ري��ع ل��ل��ع��ا���س��م��ة ���س��ن��ع��اء وم��ع�����س��ك��رات 
احلوثيني  بيد  ال��دول��ة  وم��وؤ���س�����س��ات  والأم����ن  اجلي�ش 
ب��وج��ود ت��ع��اون م��ن زع��ام��ات قبلية وق��ي��ادات ع�سكرية 
�سالح  عبداهلل  علي  ال�سابق  اليمني  للرئي�ش  موالية 
ال�����ذي ي��ت��ه��م��ه خ�����س��وم��ه ب��ال��ت��ح��ال��ف م���ع احل��وث��ي��ني 
"عائلة  حا�سد  بزعماء  املتمثلني  خ�سومه  لإ���س��ق��اط 
�سالح  حم�سن  علي  الع�سكري  والقائد  الأحمر"  اآل 
التجمع  اإط��ار حزب  املن�سوين يف  امل�سلمني  والإخ��وان 
ال��ي��م��ن��ي ل���الإ����س���الح.  وب�����دوره ن�����س��ح ح�����س��ني ح���ازب، 
ع�سو املكتب ال�سيا�سي بحزب �سالح، ال�ساعني لفر�ش 

عقوبات على اأطراف ميينة "باأن ل يزيدوا الطني بلة 
"قرارات  اإن  قائاًل  ال�سيا�سية"،  بالعملية  يتعلق  فيما 
60 عاما  ال����دويل م��ا ع��م��ره��ا وم��ن��ذ  جمل�ش الأم����ن 
البلدان على م�ستوى  بلد من  اأي  ما حلت م�سكلة يف 

م��دن  ك���ربى  ع���دن،  ت�سهد  اآخ���ر  ���س��ي��اق  ويف  العامل". 
اجلنوب، "حت�سريات مكثفة" لإقامة م�سرية مليونية 
يف  للثورة   51 الذكرى  ي�سادف  ال��ذي  اأكتوبر  يف14 
اجل��ن��وب �سد الح��ت��الل ال��ربي��ط��اين. وي��اأت��ي تنظيم 

امل�سرية من قبل قيادات يف احلراك اجلنوبي كانت قد 
دعت خالل الأي��ام القليلة املا�سية اإىل ال�ستفادة من 
ما جرى يف �سنعاء وحتريك املياه الراكدة يف ما يتعلق 

مبطلب النف�سال وفك الرتباط عن �سمال اليمن.

اليمنيون يترقبون عقوبات دولية قد تطال جماعة الحوثي

اقتصاد تونس يحتاج 3 سنوات من اإلصالحات »المؤلمة«
من نتائجها خفض الدعم والتغيير الضريبي
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  قال رئي�ش وزراء الإمارات حممد بن را�سد اآل مكتوم اإن الإمارات 
2015 ويبلغ حجمها  ل��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  اع��ت��م��دت 
49.1 مليار درهم )13.4 مليار دولر( و�سيخ�س�ش نحو ن�سفها 
املقرتحة  امليزانية  حجم  وزاد  الجتماعية.  والتنمية  للم�سروعات 
وق��ال   .  2014 لعام  ال�سلية  امليزانية  ف��ى  دره��م  مليار   46 م��ن 
ال�سيخ حممد وهو اي�سا حاكم دبى على ح�سابه الر�سمى على موقع 
تويرت "ميزانية الحتاد 2015 تاأتى متوازنة لناحية م�سروفاتها 
الجتماعية  التنمية  مل�ساريع  منها   49% وخ�س�سنا  واإي��رادات��ه��ا 
م�سادر  ذك���رت  م��ا  بح�سب   - " للمواطنني  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل��ن��اف��ع 

�سحفية  .
ومتثل امليزانية الحتادية لالإمارات نحو %14 فقط من اإجماىل 
الإنفاق املاىل للدولة والباقى تتحمله المارات ال�سبع وعلى راأ�سها 
حممد  ال�سيخ  وذك��ر  ال��دول��ة.  فى  للنفط  الرئي�سى  املنتج  اأبوظبى 
وتطوير  احلكومية  لل�سوؤون  درهم  مليار   20 تخ�سي�ش  مت  "كما 
امل��ال��ي��ة  م��ع��اي��رين��ا  وم���ع  خططنا  م��ع  من�سجمة  وت���اأت���ى  اخل���دم���ات 
احلكومية ال�سارمة." وتوقع حمللون فى ا�ستطالع للراأى اأجرته 
من  باملائة  �سبعة  فائ�سا  امليزانية  ت�سجل  اأن  �سبتمرب  فى  روي��رتز 
امليزانية  جممل  اأ�سا�ش  على  احلاىل  العام  الإجماىل  املحلى  الناجت 
الحتادية وميزانيات الإمارات ال�سبع، ومن املتوقع ان يتقل�ش اإىل 
%5.8 فى العام املقبل اإذ يتوقع انخفا�ش اليرادات نتيجة هبوط 

اأ�سعار النفط.
ول تن�سر الإم��ارات بيانات مالية جممعة بانتظام، وتوقع �سندوق 
النقد الدوىل ال�سهر اجلارى اأن ينخف�ش الإنفاق احلكومى اجمال 
 354.5 مع  مقارنة  احل��ارى  العام  فى  دره��م  مليار   349.2 اإىل 
درهم فى عام 2013. وذكر ال�سندوق ان الفائ�ش املجمع فى العام 
الناجت  %10.7 من  ي��وازى  ما  دره��م  مليار   157.5 بلغ  املا�سى 

املحلى الإجماىل وهو اأقل م�ستوى منذ عام 2010.

الحكومة اإلماراتية تعتمد ميزانية أكبر لعام 2015

الرئيس االوكراني يعين وزيرا جديدا 
للدفاع قبل اسبوع حاسم للبالد
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ط��ال��ب��ت دول����ة ال��ك��وي��ت مب�ساعفة اجل��ه��ود وزي�����ادة ح��ج��م امل�����س��اع��دات 
مثل  املعنية  الدولية  وال��وك��الت  املتحدة  الأمم  ل�سندوق  وال��ت��ربع��ات 
من  حمذرة  )اإيبول(..  فريو�ش  ملكافحة  العاملية”  ال�سحة  “منظمة 
والأم���ن  ال�سلم  على  ك��ب��رية  ت��ك��ون  ق��د  ال��ف��ريو���ش  تف�سي  انعكا�سات  اأن 

والأو�ساع القت�سادية والجتماعية
املتحدة  الأمم  مقر  يف  اجتماع  اأم���ام  الكويت  دول��ة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
)اإيبول(  فريو�ش  ومكافحة  بانت�سار  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخ��ر  ملناق�سة 
األقتها هيام الف�سام من الوفد  والأزمة ال�سحية الناجمة من تف�سيه، 

الكويتي الدائم لدى املنظمة الدولية.
وزي��ادة  اجل��ه��ود  م�ساعفة  م��ن  ب��د  “ل  الكويتية  الدبلوما�سية  وق��ال��ت 
حجم امل�ساعدات اللوج�ستية واملادية، �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، 
امل��ع��دات والأج��ه��زة الطبية  ل��دع��م ق��درات��ه��ا وت��وف��ري  ل��ل��دول املت�سررة 
املتحدة  الأمم  �سندوق  اإىل  والتربعات  امل�ساعدات  وتقدمي  ال�سرورية 

والوكالت الدولية املعنية، مثل منظمة ال�سحة العاملية”.
واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  تبذل من  التي  اجلهود  رغم  اأن��ه  واأ�سافت 
الدولية، اإل اأنه من الوا�سح اأنها غري كافية. فالحتياجات كبرية جًدا، 
وغينيا  �سرياليون  مثل  ت�سرًرا،  الأك��ر  ال��دول  اإىل  بالن�سبة  ا  خ�سو�سً

وليبرييا.
بداية  منذ  قدمت  حيث  املر�ش،  ملكافحة  الكويت  دول��ة  تفاعل  واأك��دت 
اإىل منظمة  املر�ش تربًعا طوعًيا، قدره خم�سة ماليني دولر،  انت�سار 

ال�سحة العاملية، كم�ساهمة لدعم اجلهد الدويل ملكافحة هذا املر�ش.

الكويت: انعكاسات تفشي إيبوال كبيرة على السلم واألمن واالقتصاد
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 دعا رئي�ش حكومة افريقيا الو�سطى حممد 
ن�ساطاتهم  ا�ستئناف  اىل  مواطنيه  كامون 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اع��ت��ب��ارا م���ن الث���ن���ني ب��ان��ت��ظ��ار 
احل��ي��ة يف  "القوى  م���ع  م�������س���اورات  اج�����راء 
ما  ب��ان��غ��ي  ال��ع��ا���س��م��ة  ان  ح��ني  الوطن" يف 
زالت منذ خم�سة ايام م�سرحا لعمال عنف 

طائفية.
ن��داء  "اوجه  الر�سمية  الذاع���ة  وق��ال ع��رب   
القطاع  او  العام  القطاع  يف  ان  العمال  اىل 
اخل��ا���ش ل��ل��ت��وج��ه اىل ال��ع��م��ل اع��ت��ب��ارا من 
الثنني 13 ت�سرين الول/اكتوبر 2014. 

ه����ذا ال����ن����داء م���وج���ه اي�����س��ا اىل امل�����س��ارف 
والدارة  وال�����س��رك��ات  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���ح���الت 

لفتح ابوابها اعتبارا من يوم الثنني".
ا�سال  ات��خ��ذت   )...( "احلكومة  ان  واك����د 
ج��م��ي��ع الج������راءات ك��ي ت��ك��ون ه���ذه ال��ع��ودة 
�سمن ال�سروط المنية" مع العلم ان عددا 
ت��زال  ال�����س��وارع يف العا�سمة م��ا  ك��ب��ريا م��ن 

مقفلة بفعل العوائق املوجودة عليها.
وال�سالعني  النا�سطني  جميع  "ان  وا�ساف 
يف ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة م����دع����وون اي�����س��ا 
خالل  م��ن  ال�سيا�سية  اخل��الف��ات  ادارة  اىل 
روح  من  انطالقا  الوطن  م�سلحة  تف�سيل 
ات��ف��اق ال�����س��الم امل��وق��ع يف ب��رازاف��ي��ل بتاريخ 

وقعنا  وال���ذي   2014 مت��وز/ي��ول��ي��و   23
اىل  وا���س��ار  ارادتنا".  مب��ل��ىء  جميعا  عليه 
"�سوف  ب��ان��زا  �سامبا  ك��ات��ري��ن  الرئي�سة  ان 
القوى  جممل  م��ع  ل��ق��اءات  �سل�سلة  جت��ري 
احلية يف الوطن من اجل اعادة التاأكيد على 
رغبتها يف قايدة املرحلة النتقالية بجو من 
التهدئة وعزمها على انهاء هذه املرحلة من 
التاريخ ال�سيا�سي لبالدنا من خالل تنظيم 
ان��ت��خ��اب��ات ب��ا���س��رع وق���ت ممكن".  واوق��ع��ت 
املا�سي  ال�سبوع  العا�سمة  يف  العنف  اعمال 
10 قتلى بينهم جندي من  ما ل يقل عن 
المم امل��ت��ح��دة وال��ع��دي��د م��ن اجل��رح��ى يف 

حني فر الف ال�سكان من منازلهم.

تركيا تسمح باستخدام قواعدها لضرب تنظيم الدولة

رئيس حكومة افريقيا يدعو المواطنين إلستئناف نشاطاتهم الطبيعية
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دان المني العام لالمم املتحدة بان كي مون الثنني ب�سدة 
موا�سلة ال�ستيطان ال�سرائيلي يف ال�سفة الغربية والقد�ش 

رئي�ش  مع  عقده  �سحايف  موؤمتر  خالل  املحتلتني،  ال�سرقية 
ال��وزراء الفل�سطيني رام��ي احلمد اهلل يف رام اهلل. وق��ال بان 
"ادين م��رة اخ���رى ب�سدة  ا���س��رائ��ي��ل  ���س��اع��ات م��ن زي���ارة  قبل 

الن�ساط ال�ستيطاين ال�سرائيلي امل�ستمر.

بان كي مون يدين بشدة مواصلة االستيطان االسرائيلي

عربية ودولية
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ال��ن��ادي االهلي     ك�صف م�صدر يف 
االماراتي ان مدرب الفريق كوزمني 
اع���ادة همام  االدارة  م��ن  ق��د يطلب 
طارق اىل الفريق بعد ان مت اإعارته 
امل�������ص���در يف  ال����ظ����ف����رة. وق������ال  اىل 
العب  اع���ارة  ان  �صحفي  ت�صريح  
اىل  ط��ارق  همام  الوطني  منتخبنا 
ال��ظ��ف��رة  ق��د ت��دف��ع م���درب االه��ل��ي 
اىل ال��ن��دم وق��د يطلب اع��ادت��ه اىل 
الفريق يف وقت قريب ،مو�صحا ان 
م�صتوى  �صاهد  ان  وب��ع��د  ك��وزم��ني 
همام يف اال�صياد قد غري انطباعه 

الالعب  وا���ص��اف:  اال�صياد.  ات��خ��اذه قبل  االع���ارة قد  ق��رار  عنه لكن 
همام �صيعمل على اظهار اف�صل م�صتوى له من اجل اي�صاح ان قرار 

االعارة مل يكن �صحيحا.

العراقية - متابعة
 

الكرة، االثنني، عن  اأعلن احتاد 
دوري  مباريات  مواعيد  تقدمي 
ال��ك��رة امل��م��ت��از مل��و���ص��م��ه احل��ايل 
اب����ت����داء م���ن اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة، 
ت��ق��دم��ت  امل���ب���اري���ات  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ن�����ص��ف ����ص���اع���ة ع����ن م��وع��ده��ا 

ال�صابق.
وق���ال امل�����ص��اور ال��ق��ان��وين املكلف 
قي�س  املباريات  على  باال�صراف 
الطائي اإن "جلنة امل�صابقات يف 
االحت���اد ق���ررت ت��ق��دمي مواعيد 
م���ب���اري���ات ال������دوري اب���ت���داء من 
اأن  م��ب��ي��ن��ا  الرابعة"،  اجل���ول���ة 
ال�صاعة  يف  �صتقام  "املباريات 
و30  الثالثة  م��ن  ب��دال  الثالثة 

دقيقة".
"االآلية  اأن  ال��ط��ائ��ي  واأ�����ص����اف 
اجل������دي������دة ت�����اأت�����ي ان�������ص���ج���ام���ا 
وال���ت���وق���ي���ت ال�������ص���ت���وي وت����اليف 
االإح������������راج ال��������ذي م�����ن امل��م��ك��ن 
ان ي��ح�����ص��ل ف��ي��م��ا ل���و ���ص��ه��دت 
املباريات ت�صاقط االأمطار وعدم 
وج����ود ان�����وار ك��ا���ص��ف��ة يف اغ��ل��ب 

املالعب".

العراقية - بغداد
  

االف�صل  بتقدمي  �صاكر  حكيم  الوطني  منتخبنا  م��درب  وعد 
امام البحرين يف املباراة املقبلة التي �صتقام اليوم  يف املنامة.

وقال �صاكر يف ت�صريح  ان املباراة التي تعادل فيها منتخبنا مع 
نظريه اليمني 1-1 وديا اجلمعة يف املنامة �صمن حت�صريات 
22 يف الريا�س نعدها در�صا  الطرفني للم�صاركة يف خليجي 

�صيخو�س  منتخبنا  ان  ،مو�صحا  م�صتقبال  منه  ن�صتفيد 
ار�صه  على  و�صنالعبه  ق��وي  منتخب  ام���ام  ثانيا  ودي���ا  ل��ق��اء 

وبني جماهريه وهو املنتخب البحريني.
امل��ب��اراة م��ع اليمن كانت  ال��ظ��روف التي راف��ق��ت  وا���ص��اف : ان 
بتقدمي  ن��ع��د  لكننا  ك��اف��ي��ة  راح���ة  وج���ود  ع���دم  نتيجة  �صعبة 
اليوم  �صتقام  التي  املقبلة  امل��ب��اراة  يف  البحرين  ام��ام  االف�صل 

الثالثاء يف املنامة.

العراقية - محمد فرحان

كش��ف مصدر في ن��ادي الطلبة ان الهيئة العامة للنادي قررت ط��رح الثقة عن رئيس النادي عالء 
كاظم بارسالها كتابا الى وزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن.

وقال امل�صدر يف ت�صريح  ان الواقع العام للنادي والظروف 
املحيط���ة ب���ه دفع���ت الهيئ���ة العام���ة لن���ادي الطلب���ة اىل 
ال�صعي طرح الثقة عن رئي�س النادي عالء كاظم الذي مل 
تر فيه الهيئة الرجل املنا�ص���ب يف املكان املنا�صب للمرحلة 

املقبلة.

وا�ص���اف:ان الهيئة العامة ار�صلت كتابا اىل وزارة ال�صباب 
والريا�ص���ة  يت�صمن طرح الثقة عن رئي�س النادي الطلب 
منه���ا حتديد موعد لالنتخابات من اختي���ار هيئة ادارية 

جديدة.
ومن جانب اخر اأعلن ع�صو الهيئة االإدارية لنادي الطلبة 

علي ال�ص���اعدين  ا�ص���تقالته من من�صبه ر�صوخا ملطالب 
جمه���ور الفريقن مبينا ان اإدارة النادي �ص���تكون لها وقفة 

جدية مع مطالب اجلمهور.
���ي ال�ص���اعدي  اإن "جمه���ور الفري���ق كان وم���ازال  وق���ال عل
الداعم الرئي�س والعامل املهم يف موؤازرة الفريق والوقوف 
وراءه يف ال�صراء وال�صراء"، كا�صفا اأنه "قدم ا�صتقالته من 
من�ص���به ع�ص���وا يف الهيئة االإدارية وم�ص���رفا على الفريق 

ر�صوخا ملطالب اجلمهور".
واأ�ص���اف ال�ص���اعدي اأن "ا�ص���تقالته �ص���تعر�س اأمام الهيئة 
االإداري���ة و�ص���يتم الب���ت فيه���ا فيم���ا �ص���تكون هن���اك وقفة 
جدية من اإدارة النادي مع مطالب اجلمهور"، معربا عن 

الفريق  م�ص���جعي  بع�س من  عليه  يقدم  ملا  "ا�ص���تغرابه 
بالهت���اف �ص���د اإدارة النادي رغ���م اأن الفري���ق يحقق نتائج 

جيدة يف الدوري".
وكان���ت مب���اراة فريق���ي الطلب���ة واحل���دود يف دوري الك���رة 
���باب من قب���ل اجلمهور بح���ق رئي�س  �ص���هدت هتاف���ات و�ص

واأع�صاء اإدارة نادي الطلبة.
وم���ن جان���ب اخ���ر اأك���د امل���درب امل�ص���اعد لفري���ق الطلب���ة 
احم���د كاظم، االثن���ني، اأن الفوز الذي حقق���ه فريقه على 
فري���ق احل���دود مل يك���ن مقرتنا ب���اأداء الالعب���ني مبينا اأن 
الالعبني تاأثروا كثريا بهتافات اجلمهور التي ت�ص���تهدف 
اإدارة الن���ادي، فيم���ا ك�ص���ف اأن العديد من العبيه رف�ص���وا 

اللعب لوال تاأثري اجلهاز الفني عليهم.
وق���ال احم���د كاظ���م   اإن "الف���وز ال���ذي حقق���ه الفري���ق يف 
مباراته مع احلدود والفوز ال�ص���ابق على ال�ص���ليمانية مل 
يكن مقرتنا باأداء الالعبني"، معتربا اأن "احل�ص���ول على 
�ص���ت نق���اط م���ن مباراتني اأم���را جيدا لكنه م���ازال يبحث 

عن االأداء املطمئن".
���باب عدم تقدمي امل�صتوى  واأ�ص���اف كاظم اأن "من ابرز اأ�ص
الفن���ي امللب���ي للطم���وح ه���و هتاف���ات اجلمه���ور �ص���د اإدارة 
النادي التي انعك�ص���ت �ص���لبيا على الالعبني"، كا�ص���فا اأن 
"العدي���د م���ن العبي الفريق رف�ص���وا اللعب لوال تدخل 

اجلهاز الفني ومدى تاأثريه عليهم".

مايكتبه الزمالء مرحب�������ًا
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اأعرب مدرب فريق احلدود الكروي علي وهاب  عن ر�صاه على م�صتوى 
العبيه يف مباراتهم اأمام الطلبة التي خ�صروها بهدفني لهدف واحد، 
موؤك���دا اأن فريق���ه ق���دم مب���اراة طيب���ة اأم���ام فري���ق جماه���ريي، فيم���ا 
اعت���رب اأن نق����س اخلربة هو ال�ص���بب الرئي�س يف اخل�ص���ارة. وقال علي 
وهاب   اإن "فريقه قدم مباراة طيبة وم�ص���توى مقنعا يف مباراته اأمام 
الطلب���ة والت���ي ج���اءت �ص���من دوري الكرة وخ�ص���رها الفري���ق بهدفني 
لهدف واحد"، معربا عن "ر�ص���اه عن ما قدمه الالعبون خالل �ص���ري 
املب���اراة".  واأ�ص���اف وه���اب اأن "فريق���ه واجه فريق���ا جماهرييا مميزا 
ولدي���ه العدي���د م���ن االألق���اب يف ال���دوري وي�ص���م العب���ني جيدي���ن"، 
معت���ربا اأن "نق�س اخلربة لدى العبيه ال�ص���باب كان من اأبرز اأ�ص���باب 
اخل�ص���ارة يف املباراة واأن املقبل �ص���يكون اأف�ص���ل بكثري". وتابع وهاب اأن 
الفريق  قيادة  ت�ص���لمه مهمة  بعد  اعتمدها  التي  الكروية  "الفل�ص���فة 
كانت كفيلة بان ي�صل م�صتوى االأداء اجلماعي لهذه املرحلة"، م�صيدا 
النادي  رئي�س  نائب  �ص���يما  امل�ص���تمرة  ومتابعتها  النادي  اإدارة  "بدعم 

�صعد مالح الذي يقف على احتياجات الفريق ب�صكل دائم".

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com
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  بعد انتهاء كا�س العامل يف الربازيل وعلى 
عج���ل من االمر اتخذ قرار �ص���ريع بتغيري 
املدرب �ص���كوالري . و�ص���ريعا بعد ذلك تغري 
الق���رار اىل تعي���ني املدرب اجلدي���د القدمي 
والع���ب منتخ���ب الربازيل الكاب���ن )دونكا 
(م���ن قب���ل االحت���اد الربازيلي للك���رة .هذا 
م���ا اتخ���ذه االحتاد وعلى عجل���ة من االمر 
لكن االمر الغريب والهم�س يف اروقة احتاد 
الكرة الربازيلي قبل تعيني املدرب )دونكا(.
محمد سعيد رشيد

جاهزي���ة  م���دى  ح���ول  االراء  ان  برغ���م 
منتخبنا الوطني للم�ص���اركة يف مناف�صات 
واالمم  ال�ص���عودية  خليج���ي  بطولت���ي 
اال�صيوية املقبلتني، تباينت عند املتعاطني 
ح���ول ه���ذه املو�ص���وعة ب���ني مت�ص���دد ي���رى 
ان الت�ص���كيلة بلغ���ت ارذل العط���اء ومل يعد 
مبق���دور جل عنا�ص���رها االتيان مب�ص���توى 

اف�صل ...
علي حنون

اي عم���ل يف الدني���ا �ص���واء كان �صخ�ص���يا او 
عاما او حكوميا ، ريا�صيا كان ام اقت�صاديا 
او علمي���ا او جمتمعي���ا، ال بد وان يخ�ص���ع 
ملخط���ط وا�ص���ح او برنام���ج عم���ل مع���روف 
التفا�ص���يل ك���ي يتحق���ق اله���دف او الغاية 

منه
سامي عيسى

  االن وقد انتهت الدورة االوملبية اال�صيوية 
الت���ي جرت يف كوريا ، وبع���د ان كان للعراق 
ح�صته من او�ص���متها الذهبية والربونزية 
التي حتققت على يد بطلني من ابطالنا ، 
يدعونا الواج���ب ان نحيي هذين البطلني 
اللذين اع���ادا لنا االمل يف عودة العراق اىل 

ع�صر االنت�صارات
احمد القصاب

الهيئة العامة تطرح الثقة عن عالء كاظم

عضو إدارة الطلبة علي الساعدي يستقيل ومدرب الطلبة يؤكد تأثر العبي فريقه بهتافات الجمهور
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احل�صني  عبد  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صباب  وزي���ر  اك��د 
لالعب  اال���ص��ول��ي��ة  امل�صتم�صكات  ان  ع��ب��ط��ان 
ال����ع����راق����ي امل����غ����رتب ج���و����ص���ن م������ريام ب��ات��ت 
لكرة  ال��وط��ن��ي  باملنتخب  و�صيلتحق  ج��اه��زة 
اآ�صيا  امم  بطولتي  يف  العراق  لتمثيل  القدم؛ 
تلقته  ب��ي��ان  يف  عبطان  وذك���ر   .22 وخليجي 
العراقي  ال��الع��ب  "ق�صية  ان  "العراقية"  
امل����غ����رتب ج���و����ص���ن م������ريام ���ص��ت��ن��ت��ه��ي خ���الل 
م�صتم�صكات  ل��ه  و�صت�صدر  املقبلة  ال�����ص��اع��ات 
ليلتحق  القانونية؛  االطر  وفق  على  ا�صولية 
باملنتخب الوطني الذي �صي�صارك يف بطولتي 
ويوؤكد   ."22 وخليجي  با�صرتاليا  اآ�صيا  امم 
لت�صكيلة  مميزة  ا�صافة  ميثل  الالعب  ان  العراقية  القدم  كرة  يف  اخت�صا�صيون 
الوطني  املنتخب  لتمثيل  لديه  قوية  رغبة  وج��ود  م��ع  خا�صة  ال��راف��دي��ن،  ا���ص��ود 
وارتداء قمي�صه، على الرغم من ان اكرث من منتخب عاملي حاول �صمه. وكانت 
خ��ط��وات ا���ص��دار ج��واز ع��راق��ي مل��ريام ق��د م��رت مبعوقات ب�صبب اح���داث البالد، 
ممثلة  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  راأ�صها  على  ُعليا  ر�صمية  جهات  تدخلت  وقت  يف 
بالوزير عبد احل�صني عبطان، لت�صهيل عملية التحاقه باملنتخب الوطني لغر�س 
 22 وخليجي  ا�صرتاليا،  يف  �صتقام  التي  اآ�صيا2015  كاأ�س  بطولتي  يف  امل�صاركة 
الكتمال االجراءات وزوال العوائق.  واجلدير بالذكر ان جو�صتني مريام هو العب 
كرة قدم من اأ�صل عراقي يحمل اجلن�صية االأمريكية ويلعب لنادي كوملبو�س كرو 
�صمن الدوري االأمريكي لكرة القدم. امليالد: 4 دي�صمرب، 1988 )العمر 25(، 

بلدة �صيلبي، مي�صيغان، الواليات املتحدة
الطول: 1.85 م الوزن: kg 75 مركز اللعب: مهاجم 9 )كرة قدم(

عبطان
ميرام عراقي وسيلتحق بالمنتخب الوطني

حكيم شاكر يعد بتقديم االفضل امام البحرين

مدرب الحدود يعتبر نقص الخبرة 
سببا رئيسا في الخسارة أمام الطلبة

اعارة همام طارق الى الظفرة قد 
تدفع مدرب االهلي الى الندم

المخفي

مناف�صات  ن��ق��ل  ب��ح��ق��وق  الريا�صية"  "العراقية  ق��ن��اة  حت��ظ  مل 
ال��دوري العراقي للمو�صم املا�صي وهو ما �صكل �صربة موجعة بل 
امل�صابقة  هذه  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  القناة  العتماد  نظراً  وقا�صمة 
يف م���لء ���ص��اع��ات ال��ب��ث ع��رب ع��ر���س امل��ب��اري��ات ���ص��واء امل��ن��ق��ول��ة على 
التي  امل�صاحبة  ال��ربام��ج  ع��ن  ف�صاًل  امل�صجلة  اأو  مبا�صرة  ال��ه��واء 
تخ�س الدوري مثل "اأنت احلكم" و"الدوري" و"حديث املدرجات" 
اذ ان حر�س  ن��اف��ع��ة.  ي��ق��ال ف��ان رب ���ص��ارة  وغ��ريه��ا. ول��ك��ن مثلما 
االجتهاد  اىل  دفعهم  م�صاهديهم  ف��ق��دان  ع��دم  على  ال��ق��ن��اة  ك���ادر 
"الريا�صية  �صا�صة  اىل  املتلقي  جتذب  جديدة  نوافذ  عن  والبحث 
الربامج  من  الكثري  النور  اأب�صرت  ان  فكان  جديد  العراقية" من 
اجلديدة التي نعلن اعجابنا بها جميعاً اال ان واحد منها ي�صتحق 
املبدع  "املخفي" ال��ذي يعده  اأك��رث من جم��رد االع��ج��اب. فربنامج 
اأجمل  اأن��ه من  نعتقد  ه�صام حممد  املتميز  ويقدمه  مهند مهدي 
�صنوات  ت�صعة  قبل  بثها  ان��ط��الق  منذ  القناة  عر�صته  م��ا  واأجن���ح 
اذ  فيه  االب���داع  حالة  وج��ود  اأولهما  رئي�صيني  ل�صببني  االآن  وحل��د 
�صواء  اأخ��رى  ف�صائيات  على  عر�صت  لربامج  تقليداً  ياأتي  مل  اأن��ه 
كانت عراقية اأو عربية وال�صبب االأخر هو ان مادة االعداد اخلا�صة 
املعد ولي�س مثل  ج��داً على جمهود  بن�صبة كبرية ج��داً  به تعتمد 
برامج اأخرى يهرول معدوها نحو االنرتنت ويهيوؤنها خالل دقائق. 
فاملهتم بال�صاأن االأر�صيفي يدرك جيداً مدى �صعوبة احل�صول على 
ريا�صي  اي  حياة  ع��ن  دقيقة  تفا�صيل  تخ�س  اأر�صيفية  معلومة 
اأو  بالفديوهات  املعلومة  دعم  يف ظل  تعقيداً  االأم��ر  وي��زداد  عراقي 
اأو ن�صخ من مطبوعات قدمية. هذا ال�صببان  ال�صور الفوتغرافية 
بلباقته  اجاد  الذي  ه�صام حممد  املقدم  دور  يلغيان  الرئي�صيان ال 
التي  املا�صية  ال�صبع  ادارة احلوار مع �صيوفه يف احللقات  املعروفة 
���ص��اك��ر حم��م��ود وي��ح��ي��ى ع��ل��وان و���ص��ادق  ك��ل م��ن  ا�صت�صاف فيها 
ريا�س  �صعدون وابراهيم �صامل ونعيم �صدام وحمزة هادي واأخ��رياً 
يخ�صع  ال  واأن  الربنامج  ه��ذا  يتوا�صل  اأن  نتمنى  العبا�س.  عبد 
بهذا  ا�صتمراره  ان  نعتقد  اذ  التلفزيونية  ال��دورات  جتديد  لقواعد 
التالق والنجاح �صيدفع امل�صاهدين للتعلق به اأكرث وانتظار ال�صاعة 
الربنامج  الثانية من بعد ظهر كل يوم جمعة وهو موعد عر�س 

مثلما كان الكل يرتقب ثالثاء الريا�صة يف اأ�صبوع.

تقديم مواعيد مباريات الدوري ابتداء من الجولة الرابعة
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بيداء  الطائرة  بالكرة  بغداد  اأمانة  ن��ادي  العبة  اأك��دت 
ا���ص��ت��ع��دادت��ه  ال��ف��ري��ق يكثف م��ن  اأن  خ�����ص��ر، االث���ن���ني، 
لبطولة الدوري املمتاز الذي �صينطلق مطلع ت�صرين 
ال��ت��ي نظمها  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  امل��ق��ب��ل، م��ع��ت��ربة  ال���ث���اين 
الفريق،  ا���ص��ت��ع��دادت  على  اإيجابيا  انعك�صت  االحت���اد 
الو�صع  ب�صبب  العبات  ثالث  غياب  عن  ك�صفت  فيما 
عبد  رائ��د  للنادي   االعالمي  وقال"،املتحدث  االأمني. 
ي�صتعد  ال��ط��ائ��رة  ب��ال��ك��رة  ال��ن��ادي  "فريق  اإن  ال��وه��اب 
التي �صتنطلق مطلع ت�صرين  املمتاز  لبطولة الدوري 
الثاين املقبل،بواقع ثالث وحدات تدريبية على قاعة 
اأن  مبينىة  اجلادرية"،  يف  الريا�صية  ال��رتب��ي��ة  كلية 
اأج��ل  م��ن  ع��ال  وان��دف��اع  بروحية  جت��رى  "التدريبات 
الو�صول اإىل مرحلة اجلاهزية قبل انطالق مناف�صات 

البطولة" .  واعترب عبد الوهاب اأن "البطولة االأخرية 
التي نظمها االحتاد املركزي للعبة فرع بغداد انعك�صت 
املمتاز"،  ال����دوري  لبطولة  اال���ص��ت��ع��داد  على  اإي��ج��اب��ي��ا 
غياب  ب�صبب  يكتمل  مل  ال��ف��ري��ق  "عقد  اأن  ك��ا���ص��ف��ة 
ثالث العبات ي�صكلن الركيزة االأ�صا�صية للفريق حيث 
�صكنة  م��ن  وه��ن  االأم��ن��ي  الو�صع  ب�صبب  يلتحقن  مل 
املنطقة ال�صمالية". واأ�صاف اأن "الظرف االأمني وقف 
حائال اأمام التحاق الالعبات لكن حال اإجراء البطولة 
املتحدث  واأك���د  امل�صاركة".  م��ن  �صيتمكن  ال�صمال  يف 
االأخ��رية  االآون��ة  خ��الل  ا�صتطاع  "الفريق  اأن  االعالمي 
���ص��م جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال��الع��ب��ات ال��الئ��ي تتوقع 
تتوقع ان يكون لهن �صاأن كبري يف م�صتقبل اللعبة"، 
م�صرية اإىل اأن "الالعبات روز �صعد و روؤى زهري و�صرى 
زهري وحنني غ�صان و�صارة طالب وهدى بدر و�صم�س 

حكمت وا�صراء عماد واالء وليد".

طائرة أمانة بغداد تكثف استعداداتها للدوري الممتاز

العراقية - متابعة ح�صل العراق على و�صامني 
العرب  بطولة  الن��ط��الق  الثالث  ال��ي��وم  يف  جديدين 
بالدراجات املقامة حاليا يف مدينة عنابة يف اجلزائر. 
وق���ال ام���ني ���ص��ر احت���اد ال���دراج���ات اح��م��د ���ص��ربي ان 
الف�صي  الو�صام  على  ح�صل  لفتة  حممد  “الدراج 
مل�صافة  ال�صاعة  �صد  الفردي  ب�صباق  ال�صباب  فئة  يف 
اخل�صر  عبد  حممد  “الدراج  ان  وا�صاف  كم”.   25
النا�صئني  ف��ئ��ة  ال���ربون���زي يف  ال��و���ص��ام  ع��ل��ى  ح�����ص��ل 

ب�صباق الفردي �صد ال�صاعة مل�صافة 20 كم”. يذكر ان العراق كان قد ح�صل على و�صامني احدهما 
ف�صي واالخر برونزي يف اليومني االولني النطالق البطولة لي�صبح ر�صيد االو�صمة العراقية اربعة 

متنوعة.

العراقية - متابعة اكد ع�صو االحتاد املركزي للمالكمة فرا�س مو�صى عمران ان تاأ�صريات الدخول 
وراء الغاء م�صاركة املنتخب يف مناف�صات بطولة حممد ال�صاد�س التي من املقرر ان البطولة بداأت يوم 
ام�س  وت�صتمر لغاية الثامن ع�صر من ال�صهر اجلاري. وقال عمران: ان موفد االحتاد راجع ال�صفارة 
املغربية يف العا�صمة االردنية عمان ب�صبب عدم وجود �صفارة لهم يف العراق ولكن برغم ذلك اال اننا 
اذ ان اجلانب املغربي اكد ان اال�صعار الر�صمي الذي  مل نتمكن من احل�صول على تاأ�صريات الدخول، 
و�صلهم من وزارة اخلارجية العراقية ب�صاأن ا�صتح�صال التاأ�صرية و�صلهم متاأخرا االمر الذي ادى يف 
النهاية اىل تعذرنا عن عدم امل�صاركة ال�صباب ادارية. من جهة اخرى بني ع�صو االحتاد ان االحتاد من 
املوؤمل ان يعقد اال�صبوع املقبل اجتماعا �صيناق�س فيه اقامة البطوالت املحلية خالل اال�صهر الثالثة 
املتبقية من العام 2014 ف�صال عن مناق�صة احتمالية البدء مبكرا لالعداد للدورة العربية التي من 

املقرر ان تقام العام املقبل.

وسامان جديدان للعراق في بطولة العرب بالدراجاتالتأشيرة تحرم قبضات العراق من المشاركة في بطولة محمد السادس
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حذر محمد عبد المنعم )شطة( رئيس اللجنة الفنية باالتحاد 
االفريقي لكرة القدم من تحويل أهم بطوالت القارة إلى حدث 
للمحليين إن تم تأجيل كأس االمم 2015 لفترة طويلة بسبب 

تفشي وباء اإليبوال في دولها.
م�ص����ر  ي����زال  ال  اللحظ����ة  ه����ذه  وعن����د 
البطولة يف ن�ص����ختها الثالثني غر معلوم 
عل����ى  امل�ص����يف  البل����د  املغ����رب  اإ�ص����رار  م����ع 
التاأجيل تطبيقا لتو�ص����يات وزارة ال�ص����حة 
ورف�����ض االحت����اد االفريقي طل����ب التاأجيل 
و�ص����يلتقي الطرفان يف مطلع ال�صهر املقبل 

حل�صم االأمر.
ومل ي�صبق اأن تاأجلت كاأ�ض االمم االفريقية 
ملث����ل ه����ذا ال�ص����بب ويفخ����ر االحت����اد القاري 
على ال����دوام بانتظام بطولته التي انطلقت 

للمرة االأوىل يف 1957.
لك����ن وف����اة اأك����ر م����ن اأربع����ة اآالف �ص����خ�ض 
ب�ص����بب الوب����اء القات����ل وتو�ص����ية م����ن وزارة 
ال�ص����حة املغربية دفعت �ص����لطات كرة القدم 

يف هذا البلد لطلب التاأجيل.
وقال �ص����طة رئي�ض اللجن����ة الفنية باالحتاد 
اإن  البطول����ة  اإن  الق����دم  لك����رة  االفريق����ي 
اإىل بطول����ة لالعب����ني  تاأجل����ت ف�ص����تتحول 
االأجن����دة  م����ع  تعار�ص����ها  ب�ص����بب  املحلي����ني 

الدولية.
واأبلغ �ص����طة العب االأهلي امل�ص����ري ال�صابق 
رويرتز يف ات�ص����ال هاتفي م�صاء االأحد "لو 
ح����دث )تاأجيل البطولة( ف�ص����تكون بطولة 
للمحليني ولي�صت بطولة افريقيا املعروفة 

بقوتها ومكانتها."
وتاب����ع "االأزم����ة كب����رة ج����دا ب�ص����بب وجود 
م�صكلتني كبرتني اأمام االحتاد االفريقي: 
امل�ص����يفة  الدول����ة  �ص����المة  ه����ي  االأوىل 

والثانية ه����ي اإقامة البطولة 
يف موعدها."

تتاأج����ل  اأن  املغ����رب  وياأم����ل 
البطول����ة الأ�ص����هر وهي فرتة 
يراه����ا كافي����ة للق�ص����اء عل����ى 

الوباء.
وقال نور الدين البو�ص����حاتي 
نائب رئي�����ض جمل�ض االحتاد 
املغرب����ي لكرة الق����دم "نتمنى 
اأال تتجاوز مدة التاأجيل �صتة 

اأ�صهر يف حالة ال�صيطرة على الوباء كما اأن 
الطق�ض يف ال�صيف باملغرب يكون منا�صبا."
وتابع "االأمر مل يح�ص����م بعد حيث �صن�صعى 

لدرا�ص����ته بعناي����ة فائق����ة م����ن اأجل 
اتخاذ القرار املنا�صب."

التاأجي����ل  ي����رى  �ص����طة ال  اأن  غ����ر 
ممكنا الأكر من اأ�ص����بوعني ب�صبب 
ارتب����اط االأمر باالأندي����ة االوروبية 
التي ي�صارك العبوها يف البطولة.

البطول����ة  تاأجي����ل  "ميك����ن  وق����ال 
الأ�ص����بوع واحد اأو الأ�ص����بوعني وهذا 
م�ص����توى  عل����ى  ات�ص����االت  يتطل����ب 
ع����ال مع االحتاد ال����دويل )الفيفا( 
لت�ص����مح  االوروبي����ة  واالأندي����ة 
لالعبيه����ا باحل�ص����ور بع����د هذي����ن 
االأ�ص����بوعني الأنه����ا يف ه����ذه احلالة 
�ص����تقام خارج االأجن����دة الدولية. لو 
اأجل����ت الأ�ص����بوع اأو اثن����ني فيجب اأن 
يك����ون هناك تفاهمات م����ع االأندية 

االوروبية حتى ترتك العبيها."
وتع����اين االأندي����ة االوروبية بالفعل 
م����ن موع����د البطول����ة يف منت�ص����ف 
املو�ص����م حيث ت�ص����طر للتخلي عن جنومها 

االأفارقة الأكر من ثالثة اأ�صابيع.
وقتل االإيبوال اأكر من اأربعة اآالف �صخ�ض 
حت����ى االآن يف غيني����ا وليبري����ا ونيجري����ا 
و�ص����راليون لك����ن مل يعل����ن املغ����رب عن اأي 

حالة.
لك����ن يف الوق����ت ال����ذي طل����ب في����ه املغ����رب 
تاأجي����ل البطول����ة فاإنه �ص����مح ملنتخب غينيا 
با�صت�ص����افة غان����ا يف الدار البي�ص����اء �ص����من 
الت�ص����فيات االفريقية يوم ال�ص����بت املا�ص����ي 
بع����د ق����رار االحت����اد االفريق����ي لك����رة القدم 

مبنع اإقامة مباريات يف غينيا.
وق����ال �ص����طة "االحت����اد االفريق����ي مبكتب����ه 
التنفيذي ورئي�صه )عي�صى( حياتو حري�ض 
على الدولة امل�ص����يفة و�ص����كانها و�صالمتهم 
كم����ا اأن����ه حري�����ض للغاي����ة على اإقام����ة اأكرب 

بطولة افريقية يف موعدها املعروف.".
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اإدارة االحتاد امل�صري لكرة القدم برئا�صة املحا�صب  األغى جمل�ض 
االأوملبي  للمنتخب  مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة  عالم  جمال 

بعد غٍد الثالثاء اأمام نظره الغاين بالدفاع اجلوي.
ال��ك��رة جل�صة م��ع حممد كامل  وع��ق��د ج��م��ال ع��الم رئي�ض احت���اد 
بع�ض  االت��ف��اق على  اأج���ل  م��ن  ل��الحت��اد  ال��راع��ي��ة  ال�صركة  رئي�ض 
للجبالية  اأق�صاطها  اأول  و�صداد  الرعاية  بحقوق  اخلا�صة  البنود 

وتبلغ 6 ماليني و250 األف جنيه
بع�ض  لت�صارب  ن��ظ��راً  امل��ب��اراة  اإق��ام��ة  ال��راع��ي��ة  ال�صركة  ورف�صت 
حالة  اأث��ار  مما  للمباراة  املنظمة  ال�صركة  مع  الت�صويقية  البنود 
االأوملبي بقيادة ح�صام  الفني للمنتخب  الغ�صب لدى اجلهاز  من 

البدري.
وا�صطر البدري لتنظيم مباراة ودية بني العبي املنتخب باملع�صكر 

حيث �صيتم تق�صيمهم على فريقني.
ب�صبب  للمحليني  الكامرون  منتخب  مواجهة  ال��ب��دري  ورف�ض 
�صيق الوقت بالن�صبة لو�صوله اإىل القاهرة الأداء املباراة يف نف�ض 

توقيت لقاء غانا.
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ممار�صة  روين  واي���ن  النجم  وا���ص��ل 
هوايته يف هز ال�صباك ليقود املنتخب 
الثالث  انت�صاره  لتحقيق  االإنكليزي 
على التوايل يف الت�صفيات االأوروبية 

على م�صيفه منتخب اإ�صتونيا.
امل���ن���ت���خ���ب  ه��������دف  روين  واأح�������������رز 
االن��ك��ل��ي��زي ال��وح��ي��د ل��ي��ق��رتب جنم 
مان�ص�صرت يونايتد من لقب الهداف 
وال���ذي  اإن��ك��ل��رتا  ملنتخب  ال��ت��اري��خ��ي 
يحمله حالياً جنم الكرة االنكليزية 

االأ�صبق بوبي ت�صارلتون.
اجل���دي���د  )ال����ق����ائ����د  روين  واأح���������رز 
واالأربعني  الرابع  هدفه  للمنتخب( 
الثالثة  االأ����ص���ود  منتخب  بقمي�ض 
ل��ي�����ص��ب��ح ع��ل��ى ب��ع��د خ��م�����ص��ة اأه����داف 

فقط من معادلة رقم ت�صارلتون.
م��ن ركلة  اأح����رز ه��دف��اً  وك����ان روين 
جزاء خالل فوز املنتخب االإنكليزي 
اجلولة  يف   5-0 مارينو  ���ص��ان  على 

ال�صابقة بالت�صفيات اخلمي�ض.
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اأكد الربتغايل جوزيه مورينيو املدير 
ال��ف��ن��ي ل��ت�����ص��ي��ل�����ص��ي االإجن���ل���ي���زي اأن���ه 
جرمان  �صان  باري�ض  تدريب  رف�ض 
االأخ����رة،  ال��ف��رتة  م��رت��ني  الفرن�صي 
االأول يف  كان اخليار  اأن��ه  اإىل  م�صًرا 
ي��رف�����ض  اأن  ق��ب��ل   2011 دي�����ص��م��رب 
وي��ت��م اإ���ص��ن��اد امل��ه��م��ة ل��ل��م��درب ك��ارل��و 

ان�صيلوتي اأنذاك.
ت�������ص���ري���ح���ات   م����وري����ن����ي����و يف  وق��������ال 
���ص��ح��ف��ي��ة ك��ن��ت ع��ل��ى ع��ل��م مب�����ص��روع 
���ص��ان ج��رم��ان حتى  ب��اري�����ض  تطوير 
ق��ب��ل ان��ط��الق��ه وك��ن��ت اخل��ي��ار االأول 
ل��ل��م��دي��ر ال��ري��ا���ص��ي ل���ي���ون���اردو، قبل 
الفني  للمدير  وق��ت��ه��ا  امل��ه��م��ة  اإ���ص��ن��اد 

احلايل لريال مدريد اأن�صيلوتي".
اأن�صيلوتي  رح���ل  ع��ن��دم��ا  واأ�صاف:" 
اأخ��ر،  ا  عر�صً الباري�صي  الفريق  ق��دم 
ورف�����ص��ت��ه جم�����دًدا، ف��ك��رت ك���ث���ًرا يف 
امل��رة االأوىل كنت مع ريال  ه��ذا ففي 

مدريد واالأخرى مع ت�صيل�صي ".
وتابع :" باري�ض �صان جرمان يتطور 
فنية هائلة،  ق��درات  ، وميتلك  كثًرا 
ورئي�ض جيد، واأكت�صب خربات كبرة 
يف دوري اأبطال اأوروبا، وميكنه الفوز 

بها".
وحت�������دث م���وري���ن���ي���و ع�����ن م���واط���ن���ه 
زين  اأيقونة فرن�صا  اأن��ه مثل  اإىل  ري��ال مدريد جم��دًدا م�صًرا  رون��ال��دو جنم  كري�صتيانو 

الدين زيدان ، فهو العب رائع ومبثابة ماكنية لالأهداف".
الربتغايل حيث قال  املنتخب  اإمكانية تدريب  " ت�صريحاته عن  وان  "�صبي�صيال  واأختتم 

بخجل:" كل مدرب له احلق باأن ي�صعر باأنه مميز".

روني

يقترب من رقم تشارلتون

مورينيو

أنشيلوتي كان بديلي في سان جيرمان.. و رونالدو مثل زيدان

بسبب تفشي وباء اإليبوال

تأجيل كأس أفريقيا قد يحولها إلى »بطولة محليين«
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للفوز  االأق���رب  بر�صلونة  ن��ادي  اأ�صبح 
اأال  اإ�صبيلية  ن��ادي  اأ���ص��رار جن��اح  باأحد 
وه��و رام���ون ب��اردي��خ��و، وال���ذي يحمل 
لقب "مون�صي" وي�صغل من�صب املدير 

الريا�صي يف النادي االأندل�صي.
اأن  اأك��دت  ديبوريتفو  املوندو  �صحيفة 

مل�صرته  ح��د  و���ص��ع  ق��رر  "مون�صي" 
التوجه ملكان  واأنه يريد  اإ�صبيلية،  مع 
اأكرب يربهن فيه على اأفكاره وقدراته 
اأن���ه  م���وؤك���دة  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  االإدارة  يف 
يف�صل التوجه اإىل بر�صلونة بداًل من 
املهتمني  ت�صيل�صي  اأو  ميونيخ  ب��اي��رن 

باحل�صول على خدماته.
ب��اأن  اأ���ص��اف��ت  ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة  ال�صحيفة 

مف�صاًل  يعد  ال  زوب��ي��زاري��ت��ا  اأن����دوين 
ع��م��ل��ه  واأن  اجل����م����اه����ر،  ق���ب���ل  م�����ن 
املا�صية �صيدفع  ال�صنوات  املتذبذب يف 
ح���ال  يف  ع���ن���ه  ل��ال���ص��ت��غ��ن��اء  االإدارة 
يف  الريا�صي  امل��دي��ر  خ��دم��ات  �صمنت 
�صيد  عنه  وامل��ع��روف  اإ�صبيلية،  ن��ادي 
ال�����ص��ف��ق��ات ب���اأ����ص���ع���ار رخ��ي�����ص��ة رغ���م 
اإىل �صبكة  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��ال��ي��ة،  ج��ودت��ه��ا 

واأمريكا  اأفريقيا  يف  القوية  عالقاته 
اجلنوبية.

يذكر اأن تقارير يف �صحف املانية قالت 
�صخ�صياً  ات�صل  ج���واردي���وال  بيب  اأن 
باالن�صمام  الإقناعه  بارديخو  برامون 
اإليه يف بايرن ميونيخ، لكن االأندل�صي 
رف�ض اإعطاء موافقة قاطعة على هذا 

االت�صال، مف�صاًل انتظار بر�صلونة. 
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االوىل  بالن�صخة  هاميلتون  لوي�ض  ف��از 
ل�����ص��ب��اق ج��ائ��زة رو���ص��ي��ا ال��ك��ربى �صمن 
لل�صيارات   1 ف��ورم��وال  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
17 ن��ق��ط��ة ال���ف���ارق ال��ذي  ل��ي��و���ص��ع اىل 
ي��ف�����ص��ل��ه ع����ن اأق��������رب م����ط����اردي����ه ع��ل��ى 
حقق  بعدما  ال�صائقني  بطولة  ���ص��دارة 
وال���ث���اين  االول  امل���رك���زي���ن  م��ر���ص��ي��د���ض 

لينتزع لقب ال�صانعني.
من  ال�صباق  ال��ربي��ط��اين  ال�صائق  وب���داأ 
انت�صاره  ليحقق  املنطلقني  اول  مركز 
الرابع على التوايل والتا�صع هذا املو�صم 
ب��ع��دم��ا ت��ع��ر���ض زم��ي��ل��ه االمل������اين نيكو 

روزبرج مل�صكلة يف املنعطف االول.
املو�صم  �صباقات على نهاية  وقبل ثالثة 
مقابل  نقطة   291 هاميلتون  مي��ل��ك 

�صيء. اأي  يحدث  وقد  لروزبرج   274
 2008 العامل  واأ�صبح هاميلتون بطل 
 1 ف��ورم��وال  تاريخ  �صائق يف  راب��ع  اأي�صا 
واح��د  مو�صم  يف  �صباقات  بت�صعة  ي��ف��وز 
القيا�صي  م��ان�����ص��ل  ن��اي��ج��ل  رق���م  وع����ادل 
على   31 باللقب  ب��ال��ف��وز  ال��ربي��ط��اين 

مدار م�صرته.
على  املطل  املنتجع  م�صم�ض يف  ي��وم  ويف 
ليوا�صل  روزب����رج  ك��اف��ح  اال���ص��ود  البحر 
ت���اأخ���ر ك��ث��را ب�صبب  ب��ع��دم��ا  امل��ن��اف�����ص��ة 

امل�صكلة التي تعر�ض لها.
وعن ذلك قال هاميلون "قام نيكو بعمل 
هذا  عقب  للمناف�صة  ع��ودت��ه  بعد  رائ���ع 
اخلطاأ. احل�صول على اللقب االول مع 

مر�صيد�ض اأمر رائع. انه يوم جميل."
بالن�صخة  ال���ف���وز  ال���رائ���ع  "من  وت���اب���ع 

االفتتاحية هنا."
واح���ت���ل ال��ف��ن��ل��ن��دي ف���ال���ت���ري ب��وت��ا���ض 
���ص��ائ��ق ول��ي��ام��ز امل���رك���ز ال��ث��ال��ث و�صجل 
الرئي�ض  ���ص��ب��اق ح�����ص��ره  ل��ف��ة يف  اأ����ص���رع 
ال���رو����ص���ي ف���الدمي���ر ب��وت��ني واق���ي���م يف 
منتجع �صوت�صي الذي ا�صت�صاف االلعاب 
االومل��ب��ي��ة ال�����ص��ت��وي��ة ه���ذا ال���ع���ام. و�صلم 

بوتني اجلوائز اأي�صا.
اجل��اري  املو�صم  التا�صعة يف  امل��رة  وه��ذه 
املركزين  مر�صيد�ض  فيها  يحقق  التي 
ل��ي��ت��اأخ��ر مب���رة واح���دة  االول وال���ث���اين 
 1988 عن رقم مكالرين القيا�صي يف 
لينهي فعليا هيمنة رد بول على اللقب 

يف االربعة اعوام املا�صية.
بول  رد  مدير  ه��ورن��ر  كري�صتيان  وق��ال 
االجن��از  على  ملر�صيد�ض  التهنئة  "كل 
ق��دم عرو�صا  املو�صم.  ه��ذا  ال��ذي حققه 

ا�صتثنائية."

هاميلتون يفوز بالنسخة 
االولى لسباق روسيا

خالفات تسويقية تلغي ودية 
األولمبي المصري أمام غانا
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اأحرزت الت�صيكية كارولينا بلي�صكوفا امل�صنفة �صابعة 
لكرة  الدولية  النم�صاوية  لينت�ض  دورة  بطلة  لقب 
دوالر  األ��ف   250 جوائزها  قيمة  البالغة  امل�صرب 
4-( 6-7 بفوزها على االإيطالية كاميال جورجي 
7( و3-6 و6-7 )4-7( يف املباراة النهائية اليوم 

االأحد.
وهذا اللقب الثاين لبلي�صكوفا )22 عاماً وم�صنفة 
30 عاملياً( هذا العام بعد اأن اأحرزت ال�صهر املا�صي 
لقب دورة �صيول بفوزها يف النهائي على االأمركية 
فارفارا ليب�صنكو، والثالث يف م�صرتها االحرتافية 
املو�صم  ه��ذا   5 بينها  نهائية،  مباريات   6 اأ�صل  من 

)خ�صرت يف باتايا ونورمربغ وهونغ كونغ(.
 42 وم�صنفة  ع��ام��اً   22( جل��ورج��ي  بالن�صبة  اأم���ا 
ع���امل���ي���اً(، ف��ه��ي ك��ان��ت ت��خ��و���ض ال��ن��ه��ائ��ي ال���ث���اين يف 
اأن خ�صرت االأول هذا املو�صم يف دورة  م�صرتها بعد 
كاتوفيت�ض البولندية اأمام الفرن�صية اإليزيه كورنيه.

بليسكوفا تحرز لقب لينتس النمساوية
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ثاندر  �صيتي  اوكالهوما  تعر�ض 
�صيفتقد  الن���ه  ق��ا���ص��ي��ة  ل�����ص��رب��ة 
ج���ه���ود جن��م��ه ك��ي��ف��ن دوران������ت، 
املنتظم  املو�صم  يف  الع��ب  اف�صل 
ال�صلة االمركي  دوري كرة  من 
بني  املا�صي،  العام  للمحرتفني 
يف  ك�صر  ب�صبب  ا�صابيع  و8   6

قدمه اليمنى.
وا�صار اوكالهوما �صيتي، و�صيف 
للمو�صم  الغربية  املنطقة  بطل 
موقع  ع��ل��ى  ح�صابه  يف  امل��ا���ص��ي، 
تويرت بان دورانت م�صاب بك�صر 
يف م�����ص��ط ق���دم���ه ال��ي��م��ن��ى وه��و 
بحاجة الج��راء عملية جراحية 
باي  القيام  ع��دم  على  �صتجربه 

جمهود بني 6 و8 ا�صابيع.
وم���ن امل���وؤك���د ان دوران�����ت ال���ذي 
كان اف�صل هداف املو�صم املا�صي 
امل���ب���اراة  ن��ق��ط��ة يف   32 مب��ع��دل 
ال����واح����دة، ���ص��ي��غ��ي��ب ع���ن ب��داي��ة 
امل���و����ص���م ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق يف 28 

ال�صهر احلايل.

اإلصابة تبعد دورانت 
عن أوكالهوما سيتي 

بين 6 و8 أسابيع



افول واستحداث

احلاج رزاق �ص���احب حمل لت�صليح التلفزيونات يف بغداد اجلديدة 
يق���ول اإن "املحل عمره اكرث من ن�ص���ف ق���رن ورثته عن ابي رحمه 
اهلل ال���ذي ا�ص���تهر بت�ص���ليح الرادي���و وامل�ص���جل، وتعلم���ت عل���ى يده 

واجدت ت�صليح التلفزيونات 
وا�ص���اف ان"ذروة العمل كانت يف فرتة الت�صعينات اذ كانت ال�صركة 
و�ص���ركة  للتلفزيون���ات  الوحي���د  امل�ص���تورد  ه���ي  للتج���ارة  العام���ة 
للتلفزيون���ات  الوحي���دة  امل�ص���نعة  ه���ي  االلكرتوني���ة  ال�ص���ناعات 
كونه���ا  باملعم���رة  ت�ص���مى  الكهربائي���ة  ال�ص���لع  وكان���ت  العراقي���ة، 
الت�صتهلك اال بعد عقد من الزمن والعوائل كانت ت�صطر لت�صليح 

اجهزتها العاطلة لدى امل�صلحني الرتفاع �صعر اجلهاز اجلديد".
وتاب���ع احل���اج رزاق ان" الوق���ت احل���ايل اج���رين ان اك�ص���ب رزق���ي 
من خالل ن�ص���ب جه���از ال�ص���تاليت، الن التلفزيون���ات احلديثة ال 
تعط���ل اال ن���ادرا وثمنه���ا رخي�ص مقارن���ة بدخل العائل���ة العراقية 

ال�صهري".

لف الماطورات

ويف منطقة ال�ص���نك حيث كانت قبل عقدين من الزمن عبارة عن 
حمال �ص���غرية متزاحم���ة متتهن مهنة لف املاط���ورات الكهربائية 
احلرف���ني  م���ن  اجي���اال  وخرج���ت  املي���اه..  وم�ص���خات  للم���ردات 
والعم���ال املاهرين، غري ان تلك املحال والعمارات املخ�ص�ص���ة للف 

املاطورات تقل�صت وا�صبح عددها قلياًل ال يتجاوز الع�صرات.
ال�ص���يد ح�ص���ن ال�ص���فار �ص���احب حم���ل لل���ف املاط���ورات يق���ول ان 
"حملة ال�صنك كانت خم�ص�صة منذ اكرث من ن�صف قرن لت�صليح 
االدوات الكهربائي���ة كالثالجات واملردات وامل�ص���خات والغ�ص���االت 
وفيها جتد االدوات االحتياطية لها ولذلك يتواجد م�صلحو هذه 

االجهزة بالقرب من جتار االدوات االحتياطية".
وا�ص���اف "يف ت�صعينات القرن املا�ص���ي وخالل فرتة احل�صار ا�صبح 
اعتم���اد الع���راق على انتاج���ه املحلي وم���ع انخفا�ص قيم���ة الدينار 
العراقي ا�صبحت املواد الكهربائية غالية جدا بالن�صبة للموظفني 
ول���ذوي الدخ���ل املحدود ،لذا انت�ص���رت عمليات اعادة ت�ص���ليح املواد 
املنزلية خ�صو�ص���ا الثالجات واملردات واملجمدات واملراوح �ص���يفا، 
وكنا نعمل يف عمارة من ثالثة طوابق مق�صمة على 45 غرفة كل 
غرف���ة فيها ثالثة عمال مهمتهم لف ماطورات املردات وت�ص���ليح 
املراوح ولف ماطورات الثالجات ومكيفات الهواء وم�صخات املياه، 
وه���ذه العم���ارة جتاورها عمارات اخرى وبذات العمل خ�صو�ص���ا يف 

ال�صيف".
وتابع ال�ص���يد ال�ص���فار "االن جند ان العمل تغري واملواطن عندما 

يعطل جهازه اليفكر بت�صليحه وامنا �صراء اخر جديد".

الخياطة

مل تخ���ل االحي���اء البغدادية م���ن اخلياطات اللواتي كن ي�ص���تقبلن 
جاراتهن خلياطة بدالت الزفاف لبنات احلي واللواتي كن ميتزن 

باللم�صة الفنية والذوق الرفيع.
احلاج���ة ام احم���د تعم���ل يف دارها مبنطق���ة الك���رادة كخياطة منذ 
اك���رث من 40 عام���ا واغلب بنات منطقته���ا املتزوجات هن زبائنها 
تق���ول ان"ال���ذوق ومتابعة املوديالت اجلديدة هو �ص���ر بقائي حتى 
االن مبهنت���ي فان���ا اعمل ليال ونهارا وات�ص���اهل مع زبائني اللواتي 
ه���ن جارات���ي وقريبات���ي ،واللوات���ي يف�ص���لنني عل���ى اك���ر املاركات 

العاملية".
وا�ص���افت "ال انكر بان عملي تاثر بالب�ص���اعة امل�ص���توردة واملالب�ص 
احلديث���ة ب�ص���كل كبري ،وان اغل���ب زميالتي يف املهن���ة تركن العمل 
واجته���ن اىل افتت���اح حمال لبدالت االعرا�ص امل�ص���توردة واجلاهزة 

،اال اين مازلت ا�صتقبل زبوناتي رغم قلتهن".

خياط الفرفوري

الباحث الرتاثي �ص���امي العزاوي ارجع �ص���بب اختفاء مهن املا�صي 
اىل التط���ور التكنولوج���ي وال�ص���ناعي ف�ص���ال ع���ن ازده���ار احلالة 

املعي�صية ملعظم العراقيني.
وق���ال ان "امله���ن حتكمه���ا متطالب���ات احلي���اة االقت�ص���ادية ،فمثال 
كان���ت يف بغ���داد م���ع بداي���ة الق���رن املا�ص���ي خان���ات كب���رية فيه���ا 
�ص���احة كبرية خم�ص�ص���ة للحمري والبغال واجلي���اد واالبل ،وطبعا 
هن���اك من ميتهن مهنة توفري احتياجات و�ص���ائل نقل امل�ص���افرين 
احل�ص���ان(  ح���دوة  ي�ص���نع  واحلداد)ال���ذي  كال�ص���راج  والب�ص���ائع 
والنجار )الذي ي�صلح عربات نقل امل�صافرين والب�صائع( والعالف 
)ال���ذي يوفر العل���ف للبهائم(.. ومع ظهور ال�ص���يارات والطائرات 
اختف���ت تلك اخلانات وكذلك املهن امللحقة بها ومتت اال�صتعا�ص���ة 
عنه���ا بامليكانيك���ي والبنجرج���ي ونف����ص احل���ال ينطبق م���ع خياط 

الفرفوري وحداد ال�صكاكني والرواف".
وا�ص���اف "ففي ال�ص���ابق كان �ص���حن الفرفوري نادرا وغايل الثمن 
وان ك�ص���ره يعني م�ص���كلة كبرية ل���ذا كان خي���اط الفرفوري منقذا 

يق���وم بعملي���ة اإ�ص���الح ال�ص���حن او القوري املك�ص���ور مبادة خا�ص���ة 
ليعود جديداً كما كان يف ال�ص���ابق، ومل يكن ياخذ يف اكرث االحيان 
نق���ودا وامنا كان يكتف���ي مبا تعطيه ربة البيت من مالب�ص قدمية 
وال�ص���يوف،  ال�ص���كاكني واخلناج���ر  ،واحل���ال ينطب���ق عل���ى ح���داد 
وال���رواف، فبعد انت�ص���ار االن���واع املتعددة من ال�ص���حون الزجاجية 
واملفخ���ورة ورخ����ص ثمنه���ا وكذل���ك انتف���اء احلاج���ة اىل ال�ص���يوف 
واخلناج���ر ورخ����ص ثم���ن انواع املب���ارد وال�ص���كاكني انتفت احلاجة 

اىل خياط الفرفوري واحلداد والرواف".
وتوق���ع العزاوي ان" تختفي مه���ن اخرى خالل العقد القادم مثل 
م�ص���لح االدوات املنزلية والكهربائية والدراجات الهوائية وغريها 
ومه���ن اخ���رى التختف���ي نهائي���ا وامن���ا تن���زوي يف اماك���ن خا�ص���ة 

كاملعامل وال�ص���ركات الكبرية مثل اخلياط وجملد الكتب وامل�ص���ور 
واخلط���اط واال�ص���كايف وال�ص���اعاتي.. ب�ص���بب التط���ور التكنولوجي 

والتجاري وحت�صن احلالة املعي�صية". 
يف العراق �ص���ناعات يدوية �ص���عبية تكاد تندثر بحكم التطور الذي 
ت�صهده احلياة من ذلك �صناعة )اجلراخة ( اخل�صبية حيث ت�صنع 
املطارق واعمدة املوازين _املكايل_و)ال�ص���بييك(الذي ي�ص���تعمل 
يف �ص���ناعة )الكليجة(واملعجن���ات االخرى  وال�ص���ناعات احلديدية 
الت���ي تعتم���د عل���ى )الكور(و)املنفاخ(حيث يط���رق احلديد املحمي 
لت�ص���نيع منة )امل�صاحي(و)املناجل(وال�صال�ص���ل وما�ص���اكل وهناك 
ح���رف ق���ام عليه���ا الزم���ن ومل تع���د تذكر اال ملج���رد الذك���ر ومنها 
...مهنة )ال�صقاء( الذي كان ينقل املاء من النهر اىل بيوت النا�ص 

يف قري���ة يحملها عل���ى ظهره يوم مل يعرف العراقيون ا�ص���اله املاء 
بعد ف)اىل ماقبل اربعني �ص���نة خلت كان ال�ص���قا يلعب دوره كامال 
على م�صرح احلياة البغدادية.ويف مطلع القرن الع�صرين يف بغداد 
و�صائر الديار العراقية ؛كان يبدو ان النا�ص ي�صغلون ال�صقاء اكرث 

مما  ي�صتغلون   بحياة غرية.
وي���وم كان املجتم���ع العراق���ي املحاف���ظ ال يدخرو�ص���عا ل�ص���د نوافذ 
البيت على املراأة كان ال�صقاء ميار�ص حرية فريدة يف ارتياد املنازل 
يف اي وقت اليكلفه ذلك �صوى ان يبعث من حنجرتة نحنحة متلو 

بعبارة :ياهلل ؛�صقه .
وال�ص���قاء على ه���ذا لعله كان الرجل الوحيد ال���ذي اتيح للمراأة ان 
ترز له وتكلمة من الغرباء  ولفرتة طويلة كان  على ال�صاب الذي 

اراد تيقنا من و�ص���ف امه  ملخطوبت���ه باجلمال والهيافة ؛ان يتزيا 
بزي ال�صقاء ذريعه لدخول منزل الفتاة وا�صرتاق النظر اليها قبل 

طلب يدها .
وم���ن ه���ذه امله���ن التي اندث���رت )املال(ال���ذي كان  يعلم  ال�ص���بيان 
الق���راءة والكتابة ويحفظهم القران الك���رمي و)املالية(التي كانت 
تعل���م البن���ات ويوم مل تكن هناك املدار�ص  منت�ص���رة بال�ص���كل الذي 
جنده اليوم كان التعليم يف )الكتاتيب( مرحلة البد منها يف البدء 
وقبل ان ينظم ال�صبي يف املدر�صة وكان املال يتخذ من بيته او من 

او من ركن يف جامع او يف ح�صينية مقر لعمله
وهن���اك مهن عراقي���ة اندثرت يزخر ذكرها بالعط���اء الفولكلوري 
الرث وي�صرتجع احلديث عنها جماالت رحبه من االخلية املجنحة 

يف حيوات املا�ص���ي القريب ولعل )اللكلك(يف مقدمة مات�صرتجعة 
الذاكرة فلقد كان الرجل بائعة وكثريا ما يكون هو �صانعه يدخل 
االزق���ة واملنعطف���ات يتغنى ب�ص���وت يق���ول :اللكلك عل���ه وطار وكر  
اأبيت املختار �ص���اف احللوه تتمخرت وال�صعر منثور احمر فيخفون 

ال�صبية م�صرعني ويف انف�صهم �صوق عازم لقائه .
وان ه���ذا )البي�ص(ي�ص���نع م���ن مادة )ال�ص���كرين(او ماي�ص���مى عند 
العامة ب)روح ال�صكر(ب�ص���كل يجعلة جم���رد كيان هفهاف .اليلبث 

ان يذوب وي�صمحل منذ ان تالمه ال�صفاة .
ولق���د كان الرج���ل البائع ي�ص���عها مثبتة على عيدان رفيعة �ص���دت 
على ق�ص���بة �ص���ميكة مزين���ة بال���ورق والقما�ص امللون وه���و يتجول 
املحال واالزقة حامال �ص���جرته الكرنف���ال مرتمنا ب )اللكلك عله 

وطار
 وم���ن مظاه���ر الرتفي���ه واملت���ع اأي���ام زم���ان حرف���ة اأخ���رى يت���وىل 
باال�ص���تعانة  اأو  بنف�ص���ه  االأع���م �ص���ناعتها  االغل���ب  حمرتفيه���ا يف 
به���ذا ال�ص���كل اأو ذاك ه���ي �ص���ندوق الوالي���ات : وكان���وا ينعتونه ب: 
ال�ص���ندوك : وه���و مبع���ث بهج���ة لل�ص���غار ورواية ق�ص����ص ومفرج 

همهم .
وال�صندوق مربع اأو م�صتطيل تنفتح يف واجهته فتحات  متعددة .. 
كال�صبابيك لري ال�صبية من خاللها �صل�صلة الر�صوم وال�صور التي 
يحركها �ص���احب ال�صندوق على عجلة ربطت مبقب�ص خارج فراغ 
ال�ص���ندوق حيث يدير الرجل املقب�ص  فتتحرك  العجلة وتعر�ص 
ال�ص���ور تباعا على امل�ص���اهدين الذين ينظرون  األيها من الفتحات 

ال�صغرية خالل زجاج ملون يعطي  لل�صورة �صكال جذابا .
والرجل يرتمن وقد وقف خلف ال�صندوق القائم على اأربعة اأرجل 

خ�صبية وهو يدير م�صل�صل �صورة ور�صومه باأهزوجة .
�صوف عندك يا�صالم 

بصبص بعينك تمام 

�ص���وف �ص���ندوق الوالي���ات ، وا�ص���كو مناظ���ر حل���وات �ص���وف بن���ت 
والبني���ان  ال�ص���وك  �ص���وف  الهيم���ان  الول���د  وعا�ص���كها  ال�ص���لطان 

وال�صوارع والعمران والدنيا اأ�صكال األوان .. �صوف .
وهذه مهن ترفيهية انقر�ص���ت متام���ا ومل يبق غري ذكرها بعد ان 

عرف النا�ص ال�صينما ومن بعدها التلفزيون .
ومه���ن كثرية اأخرى جماالتها حمدودة عرفت يف املا�ص���ي القريب 
ومل يع���د له���ا وج���ود اأالن وعلى �ص���بيل املث���ال ال احل�ص���ر ، وحرفة 
) اأب���و البي���ع الذي كان  يج���وب االأزقة يقاي����ص االواين الفرفوري 
ال�ص���عبية  احلل���وى  وباع���ة  امل�ص���تعملة  باملالب����ص  والزجاجي���ات 
اجلقجق���در والعلوج���ه حي���ث كان���وا يطعمونها اإىل م�ص���رتيها من 
ال�صبية باأنف�صهم ومبلعقة تدخل كل فم وباع الدوندرمة اليدوية 
الت���ي ت�ص���نع يف االأواين  املعدنية بوا�ص���طة حتريكه���ا باليد بعد ان 
يحاط االناء بالثلج من كل جانب .وتقدم للراغبني باوان معدنية 

كذلك لي�صت نظيفة والمعقمة يوم مل يعرف )االي�ص كرمي( .  
واليوم لعلنا ال جتد مثيال لهذه ال�صورة امللونة املعطرة من ليايل 
ما�صينا القريب .. فهي وغريها من املهن واحلرف .. وال�صناعات 
ال�ص���عبية اأي�ص���ا زالت او تكاد لكنها مازالت مواطن ذكريات جملية 
وعطاء فولكلوري ثر تختلط يف رحابة ال�صنعة بالتجار بالتقاليد 
وبالع���ادات ... وم���ن هن���ا تتاأت���ي اأهمي���ة ا�ص���رتجاع تل���ك احل���رف 
والوق���وف عل���ى ما كانت علية اأيام زهوها الذي عفت عليه موجات 

اجلديد واملبتكر يف ح�صارة الع�صر املتجددة اأبدا .

مع ازدياد وتيرة االنتاج الواسع بفعل التطور التقني و الصناعي و بفعل التنافس الحاصل 
في الدول الصناعي ومع ارتفاع الحالة المعيش��ية لدى العوائل العراقية ضمن تمكن دخال 
ش��هريا عن طريق المرتب��ات التي يحصلون عليها االمر الذي دفعهم الى ش��راء و اقتناء 
االجهزة المنزلية ذات الكافة العالية او الهابطة على حد س��واء و يغادرون حالة تصليح 
االجهزة المنزلية التي اعتادوا عليها كلما تعطل او اصيب احد االجهزة بعطب هذا االمر 
ادى ال��ى غي��اب مهن مهمة كان أصحابها يحصل��ون على رزق كبير من خاللها ... فلم نعد 
اال نادرا نرى ورش تصليح أجهزة التلفاز و الراديو و المسجل التي كانت تنتشر في احياء 
بغداد و المحافظات االخرى الى جانبي ورش تصليح الغس��االت و المراوح و المبردات ... 
كم��ا ان موضوع االس��تيراد غير المخطط و الكثير للمالب��س الجاهزة قلص الى حد كبير 
مح��الت الخياطة الت��ي كان أصحابها يعدون من الطبقة العلي��ا و أغلق معظمها و تحول 

اصحاب هذه المهنة الى التوجه الى مهن أخرى ال تدر عليهم برزق يكفيهم .
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التكنولــــــــــوجيا 
المــهـــن  تنافــس 
القديمة وتهـددها 

باالنقراض

الشــــركــــة العـــــــامـــة 
للتـــجـــــــــــارة فــــــــــي 
ت  لتســعيـــــــــــــنـــــــا ا
هـــــــي المستورد الوحيد

المهن القديمة وحسرة أصحابها و التكنولوجيا
مهن في ذمة الخلود ... و اخرى بقيت عالقة في الذاكرة

العراقية / فيصل سليم 

في السابق كان صحن الفرفوري نادرا وغالي الثمن وان كسره يعني مشكلة كبيرة 
لذا كان خياط الفرفوري منقذا يقوم بعملية إصالح الصحن او القوري المكسور 

مهنــة )الســقاء( الــذي كان ينقــل المــاء مــن النهــر الــى بيــوت النــاس فــي 
المــاء  اســاله  العراقيــون  يعــرف  لــم  يــوم  ظهــره  علــى  يحملهــا  القربــة 

)المــال( الذي كان  يعلــم  الصبيان القــراءة والكتابة ويحفظهــم القران الكريم 
و)الماليــة( التــي كانــت تعلم البنــات ويوم لم تكــن هناك المدارس  منتشــرة 

من مظاهر الترفيه أيام زمان حرفة يتولى محترفيها في االغلب األعم صناعتها بنفسه هي صندوق 
الواليــات وكانــوا ينعتونه بالصنــدوك  وهو مبعث بهجة للصغار وروايــة قصص ومفرج همهم
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

ايالف :نزار جاف

و  بالمزايدة  الذي تطبع عليه"  و طبعه  و يقوم"كدأبه  بأوضح صورة  التركي  النفاق  و  الكذب  يبرز  أخرى  مرة 
االبتزاز على حساب دماء و مآسي و مصائب آخرين عندما يقوم بدوره المثير ليس للشبهة فقط وانما للقرف 

أيضا.
اال�ضالم"االنتهازي"،  بدثار  حاليا  املتو�ضحة  االتاتوركية  تركيا 
ت�ضعى للعب دور حتاول من خالله اإر�ضاء كل االطراف، كما كانت 
تتملق  جانب  م��ن  كانت  عندما  الثانية  اخلليج  ح��رب  اأب���ان  تفعل 
ال��دويل  التحالف  م��ع  بامل�ضاومة  تقوم  كانت  فيما  ح�ضني  ل�ضدام 
من اأجل اأن حت�ضل على مكا�ضب كبرية على ح�ضاب اجلميع، ومن 
يتمعن يف النهج ال�ضيا�ضي املتبع من جانب احلكومة الرتكية يجد 
انها ت�ضعى جلمع كل التفاحات يف �ضلتها بدءا من طهران و مرور 
بوا�ضنطن و بغداد و اإنتهاءا بجارها الذي يبي�ض لها ذهبا ا�ضودا اأي 
تنظيم الدولة اال�ضالمية الذي اليعني اإرهابه �ضيئا اأمام ماجتنيه 

من البرتول الرخي�ض امل�ضدر لها!
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة و م���ن خ����الل امل���وق���ف ال��ه��زي��ل و 
تركيا  اإر���ض��اء  اإمكانها  جهد  حت���اول  اوب��ام��ا،  للرئي�ض  ال��الواق��ع��ي 
اوباما  لكن  ك��وب��اين،  �ضقوط  ك��ي تدخل احل��رب و متنع  اأردوغ����ان 

اليعلم باأن �ضمود كوباين هو اأكرث �ضئ يثري �ضخط و غ�ضب اأنقرة 
يتم  ن�ضر  اأي  من  تتطري  وانها  اجل��دد،  العثمانيني  �ضالطينها  و 
حتقيقه من خالل املقاتلني الكرد من قوات حماية ال�ضعب البطلة 
التي تتحمل لوحدها عباأ مواجهة التطرف و االرهاب جمتمعني 
كلما  طربا  ترق�ض  وهي  كله،  العامل  عن  نيابة  لهما  �ضورة  باأ�ضواأ 
وجدت مغول الع�ضر احلديث وهم يحققون تقدما يف كوباين، لكن 
الذي يثري اأكرث من عالمة اإ�ضتفهام و تعجب هو: اأي م�ضت�ضارين 

ميتلك ح�ضني اوباما هذا
التي تدور  و  ت��دور رحاها حاليا يف كوباين  التي  ال�ضارية  املواجهة 
ا�ضا�ضا بطلب و �ضغط من االتراك اأنف�ضهم الذين يتخوفون من اأن 
يثمر ال�ضمود الكردي يف كوباين عن ن�ضر يثري احلما�ضة و االمل 
ان�����ض��ان ك���ردي، والأن اجلمهورية  اأع��م��اق وج���دان ك��ل  و ال��ت��ف��اوؤل يف 
االتاتوركية املتاأ�ضلمة �ضبق وان اأعلنت باأنها �ضتحارب الدولة الكردية 

ولو ن�ضاأت يف اأق�ضى الدنيا، فاإنها جتد من �ضميم امنيتها باأن ينت�ضر 
الدواع�ض يف حربهم �ضد الكرد يف كوباين، وان تركيا اأردوغان ومن 
التي  ال�ضفقة  خ�ضو�ضا  مواقفها  يف  التناق�ض  و  الت�ضارب  خ��الل 

نف�ضها  تف�ضح  فاإنها  ارهابيني،  مبطوبني  مواطنيها  فيه  اإ�ضتبدلت 
اإيجابية  نتيجة  اأي��ة  حتقيق  �ضد  باأنها  كله  للعامل  تثبت  و  بنف�ضها 

ل�ضالح ال�ضمود اال�ضطوري ملقاتلي قوات حماية ال�ضعب الب�ضالء.

كوبانـــي تحارب تركيـــــا وليس داعــــــش

طارق الحميد 

اأن  ق��ط��ر  اأم����ري  اأع��ل��ن  ف���رتة ب�ضيطة  ق��ب��ل 
واقعية،  اأكرث  االآن  باتت  االإخوانية  حما�ض 
واالآن يقول زعيم حركة النه�ضة االإخوانية 
يف تون�ض را�ضد الغنو�ضي: »اأ�ضبحنا حركة 
اأكرث واقعية«. ومل يكتف الغنو�ضي بذلك، 
االإخ��واين  اإن حزبه  ل�»رويرتز«  اإنه قال  بل 
م�ضتعد حلكومة ائتالف ت�ضم كل اخل�ضوم 
العلمانيني، وحتى اأحزابا يقودها م�ضوؤولو 

الرئي�ض املخلوع بن علي!
وي���ق���ول ال��غ��ن��و���ض��ي اإن »ال���وف���اق ه���و ال���ذي 
اأن���ق���ذ ت���ون�������ض، وال ت�����زال ال���ب���الد ب��ح��اج��ة 
ل��ل��وف��اق ب��ني االإ���ض��الم��ي��ني وال��ع��ل��م��ان��ي��ني، 
ح��ت��ى ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات ل��ن ن��ك��ون يف و�ضع 
دميقراطية  هي  بل  م�ضتقرة،  دميقراطية 
انتقالية حتتاج حكومة وحدة وطنية تعالج 
االإقليمي  الو�ضع  ظل  يف  التحديات  عديد 
ال��ذي علم  م��ا  هنا:  وال�����ض��وؤال  امل�ضطرب«! 
»االإخوان امل�ضلمني« االآن احلكمة، وحتديدا 
بتون�ض؟ بالطبع لن نقول اإنه راأ�ض الذئب 
حيث  ال�ضعبية،  الق�ضة  تقول  كما  الطائر، 
حكم  �ضقط  كيف  عموما  »االإخ�����وان«  راأى 
اخلطر  هو  واإمن��ا  م�ضر،  يف  االأم  اجلماعة 
احلقيقي الذي بات يداهم »اإخوان تون�ض« 
ا�ضتطالعات  ت�ضري  حيث  داره����م،  عقر  يف 
اأن هناك مناف�ضا حقيقيا  اإىل  العام  ال��راأي 
حل����زب ال��ن��ه�����ض��ة االإخ��������واين وه����و »ن����داء 
تون�ض« الذي يراأ�ضه الباجي قائد ال�ضب�ضي، 
وه���و ح���زب ل��ي��ربايل، وم��ر���ض��ح ل��ف��وز كبري 
ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، وه���و ما 
ي���ه���دد »اإخ��������وان ت���ون�������ض«، وه�����ذا م���ا يقلق 
الغنو�ضي حتديدا، ويجعله يحاول الظهور 
تظهر  مل  التي  ه��ذه  احلكمة  مبظهر  االآن 
منذ عامني من احلكم بتون�ض، حيث كانت 
خطوات »االإخ��وان« هناك جمرد حماوالت 

لتجنب تاأثري ما حدث ويحدث يف م�ضر.
التي  الواقعية،  اأو  احلكمة،  اأن  يوؤكد  وم��ا 
ل�ضان  على  االآن  تون�ض«  »اإخ����وان  يدعيها 
ال��غ��ن��و���ض��ي غ���ري دق��ي��ق��ة ه���و ت�����ض��ري��ح��ات 
ال��غ��ن��و���ض��ي ن��ف�����ض��ه ل�����ض��ح��ي��ف��ة »االأخ����ب����ار 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« امل��ح�����ض��وب��ة ع��ل��ى »ح����زب اهلل«، 
وب��ال��ت��ايل ب�����ض��ار االأ����ض���د، ح��ي��ث اأع��ل��ن فيها 
رف�����ض��ه حم��ارب��ة ال��غ��رب ل����»داع�������ض«، وه��و 
ال���ذي ع��رب عنه  امل��وق��ف االإخ�����واين نف�ضه 
ي��و���ض��ف ال��ق��ر���ض��اوي م��ن ق��ط��ر، ول���ذا فال 
»ن��داء  قائد  ال�ضب�ضي،  يقول  اأن  يف  غ��راب��ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  م�ضتهل  يف  ت��ون�����ض«، 
التون�ضيني  على  يتعني  اإن��ه  االأ�ضبوع،  ه��ذا 
اأن ي���خ���ت���اروا ب���ني ح����زب ال���ق���رن احل����ادي 
وال��ع�����ض��ري��ن ال�����ذي ي���دع���م ق��ي��م احل���داث���ة 
ال��ب��الد للع�ضور  وب��ني ق��وى ت�ضعى جل��ذب 
ونقول  تون�ض«.  »اإخ���وان  قا�ضدا  ال�ضابقة، 
ال غرابة، الأنه طاملا اتهم خ�ضوم »االإخوان« 
مع  بالت�ضاهل  النه�ضة  ح��رك��ة  ت��ون�����ض  يف 
املجال  واإف�����ض��اح  املت�ضددين،  االإ���ض��الم��ي��ني 
اأم��ام��ه��م الإل��ق��اء اخل��ط��ب ب��امل�����ض��اج��د، وب��ث 
خ��ط��اب��ات حت��ري�����ض��ي��ة ���ض��د م��ع��ار���ض��ي��ه��م، 
االإره��اب��ي��ني من  اإط��الق �ضراح  ناهيك عن 
ال�ضجون، واالآن، ويف مقابلة مع »رويرتز«، 
مهدي  التون�ضي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  اع���رتف 
العام  باأن بالده اعتقلت منذ بداية  جمعة 
اأن  معلنا  ج��ه��ادي،   1500 قرابة  احل��ايل 
ي�ضل  �ضوريا  يف  التون�ضيني  املقاتلني  ع��دد 
عاد  بينما  م��ق��ات��ل،  اآالف  ث��الث��ة  نحو  اإىل 
بع�ضهم،  واعتقل  تون�ض،  اإىل  منهم  مئات 

وجتري مالحقة اآخرين!
وع���ل���ي���ه، ف���اأي���ن ك���ان���ت واق���ع���ي���ة »االإخ�������وان 
امل�����ض��ل��م��ني« ه���ذه اأ���ض��ال يف ت��ون�����ض؟ واأي���ن 
يعار�ض  وه��و  ه��ذه،  الغنو�ضي  واقعية  ه��ي 
حم���ارب���ة اأ�����ض����واأ اآف�����ة يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا وه��ي 

»داع�ض«؟

و... الغنوشي يدعي الواقعية!
فاروق يوسف

�ضوؤال ال ينطق به ال�ضا�ضة يف املنطقة، ال الإنهم يعرفون 
اأن االإجابة عليه �ضتكون غام�ضة وتزيده تعقيدا، وال 
�ضيئا  ي��ع��رف  ال  ك��م��ن  يظهرهم  ح��ني  يحرجهم  الأن���ه 
البحث عن  اأن  يدركون جيدا  الأنهم  بل  عن وظيفته، 
جواب بهذا احلجم يتطلب منهم االطالع الوايف على 
تفا�ضيل واأ���ض��رار م��ا تخطط ل��ه ال��ق��وى ال��ك��ربى من 
م�ضري للمنطقة. وهو ما ال ميكن التنبوؤ بوقوعه حتى 

بالن�ضبة للمقربني من تلك القوى.
تكن  مل  متى  منذ  ح���رب.  ح��ال��ة  تعي�ض  االن  املنطقة 

كذلك
اأن  اإمكانه  اأح��د يف  الو�ضع حائرا وحم��ريا. فال  يبدو 
يتنباأ مبا ميكن اأن تنتهي اإليه االمور يف حال ا�ضتمرار 

الو�ضع على ما هو عليه ل�ضنوات مقبلة.
االدارة االمريكية كانت وا�ضحة يف احلديث عن �ضقف 

لع�ضر  ت�ضتمر  ق��د  احل���رب  تلك  داع�����ض.  على  حلربها 
اإم��ك��ان دول حمطمة  اأك���رث. ول��ك��ن ه��ل يف  اأو  ���ض��ن��وات 
يف  متما�ضكة  البقاء  على  تقوى  اأن  و�ضوريا  كالعراق 
زم���ن ال��رع��ب ال����ذي مي�����ض��ك ط���ريف خ��ي��ط��ه التحالف 
ال���دويل ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن جهة وتنظيم 

داع�ض من جهة اأخرى؟
واإذا ما افرت�ضنا اأن تلك احلرب �ضتف�ضي اإىل الق�ضاء 
ال��ظ��روف  اأن  ل��ن��ا  ف��َم��ن ي�ضمن  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ذل���ك  ع��ل��ى 
املاأ�ضاوية التي �ضارت �ضعوب املنطقة تعي�ضها لن تنتج 
اأجياال من التنظيمات االرهابية، قد تكون اأ�ضد ب�ضاعة 

من داع�ض؟
ا�ضت�ضراف  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ي��وؤك��د  اأن  اإم��ك��ان��ه  اأح���د يف  ال 
فلول  ت�ضتقبل  ���ض��ارت  منطقة  يف  االره����اب  م�ضتقبل 
جزءا  ليكونوا  العامل،  انحاء  خمتلف  من  االرهابيني 
من ثوراتها املحلية كما حدث يف يف الثورة ال�ضورية اأو 
ليكونوا جزءا من ن�ضيجها االجتماعي كما يقع اليوم 

يف العراق.

ال��ذي يتم فيه احلديث بذعر عن ارهاب  ففي الوقت 
داع�����ض ال��ت��ي ال ي��ع��رف اأح���د مل��ن ت��دي��ن ب��ال��والء هناك 
على االأرا�ضي العراقية ميلي�ضيات م�ضلحة تدين علنا 
بالوالء الإيران ومتار�ض االرهاب الذي ميار�ضه تنظيم 
داع�ض، من غري اأن تو�ضع يف قائمة املنظمات االرهابية 

التي يتوجب �ضن احلرب عليها.
مدن  على  داع�����ض  تنظيم  ي�ضنها  معلنة  ح��رب  ه��ن��اك 
تلك  �ضكان  تهجري  خاللها  من  يتم  و�ضورية  عراقية 
داع�ضية  ق��ط��ع��ان  اإىل  حتويلهم  اأو  اب��ادت��ه��م  اأو  امل���دن 
وه��ن��اك يف امل��ق��اب��ل ح���رب ج��وي��ة ي�ضنها حت��ال��ف دويل 
�ضد داع�ض، غري اأن نتائجها على االر�ض ال تزال حتى 
اللحظة م�ضكوتا عنها، خا�ضة على م�ضتوى ما تلحقه 

من ا�ضرار ب�ضرية ومادية.
غري اأن امل�ضكوت عنه اأي�ضا اأن هناك حربا ت�ضنها ايران 
و�ضوريا،  العراق  يف  لها  التابعة  امليلي�ضيات  خالل  من 
املحكمة، بغ�ض  اللعبة  م��ن  ���ض��ارت ج���زءا  وه��ي ح��رب 
النظر عما توؤدي اإليه من ارتكاب جمازر يومية يف حق 

املدنيني.
لقد مت ا�ضقاط املنطقة كلها يف متاهة حروب ال تنتهي.
عدد  اأك��رب  اللتهام  دائما  مفتوحا  الوح�ض  فم  �ضيكون 

ممكن من الب�ضر االبرياء.
طرابل�ض  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ض��م��ال  عا�ضمة  يف  ي��ج��ري  وم���ا 
االآن ما هو اإال مترين �ضغري بالقيا�ض اإىل ما ت�ضهده 
على  ا�ضتولوا  وق��د  احلوثيون  اأم��ا  الليبية.  العا�ضمة 
ملوثة  تظل  حكايتهم  ف���اإن  ال�ضعيد  اليمن  عا�ضمة 
اإىل  ي��وؤدي مبواطني بلد  الذي  ب�ضوء احلظ الطائفي 

اأن يكونوا ادالء خيانة مل�ضتعمر من نوع جديد.
تكون  ول��ن  ت�ضظت  ق��د  املنطقة  اأن  ه��ذا  ك��ل  يعني  اأال 
ما  للتغطية على  �ضوى حم��اول��ة  داع�����ض  احل��رب على 

ميكن اأن يقود اإليه ذلك الت�ضظي من نتائج؟
احلرب التي �ضت�ضتغرق يف اأقل التقديرات ع�ضر �ضنوات 
�ضتكون منا�ضبة الإعادة ر�ضم اخلرائط اعتمادا على ما 
اإىل  بالعودة  التم�ضك  غ��ري  م��ن  االأر����ض،  على  يحدث 

مرجعية تاريخية.
هناك تاريخ جديد، نحن ذاهبون اإليه.

ال�ضالم  مقابل  هبة  مبثابة  �ضتكون  جديدة  جغرافيا 
الذي �ضيطول انتظاره.

إلى أين نحن ذاهبون؟

عماد حجاب

ع��ا���ض��ت اإ����ض���رائ���ي���ل ����ض���ن���وات ط��وي��ل��ة جت����اوزت 
ب��اأن��ه��ا  ك���ربي  خ��دي��ع��ة  ، يف  مت�ضلة  ���ض��ن��وات   ٦
اجلي�ض الذي ال يقهر، ون�ضرت هذه االكذوبة 
دوليا يف و�ضائل االإع��الم العاملية ، واأ�ضبح من 

يوم  ب��ني  ال�����ض��ورة  ه��ذه  تغيري  عليها  الع�ضري 
و ل��ي��ل��ة ، ح��ي��ث ���ض��اه��م��ت ف��ي��ه��ا وك����االت دول��ي��ة 
يهودية ، وو�ضائل اإع��الم و�ضحف ، و حمطات 
يهودية  ل�ضخ�ضيات  وتليفزيون مملوكة  اإذاعة 
�ضيا�ضية واإقت�ضادية و اإعالمية، واأ�ضبح العامل 

يتعامل مع هذة اخلديعة كحقيقة ثابتة.
و ه���و م���ا اأوج�����د حت��دي��ا ك��ب��ريا اأم�����ام ال��ق��ي��ادة 

الع�ضكرية امل�ضرية يف اإعدادها حلرب ال�ضاد�ض 
م���ن اأك��ت��وب��ر ، ل��ت��غ��ري ال�����ض��ورة ال��ذه��ن��ي��ة عن 
اجلي�ض اال�ضرائيلي اأمام الراأي العام الدويل ، 
لي�ض جم��رد دعاية  و   ، لكى تقوم علي حقائق 
خ��ادع��ة ، وك��ان��ت نقطة ال��ب��داي��ة ه��ي ���ض��رورة 
تغري طريقة اأداء االعالم امل�ضري عن القوات 

امل�ضلحة.

يبدل  اأن  امل�ضري  الع�ضكري  واإ�ضتطاع االعالم 
م��ن اأ���ض��ل��وب اأدائ�����ه خ���الل ح���رب اأك��ت��وب��ر ع��ام 
1973، واإجته نحو امل�ضداقية و الواقعية يف 

تغطية اأحداث احلرب .
و ق����دم االأع������الم ال��ع�����ض��ك��رى امل�����ض��رى ���ض��ورة 
الزيف  ، بعيده عن  خمتلفة متاما  الأول مرة 
وال���ك���ذب ال����ذي ح���دث م���ن االإع������الم امل�����ض��ري 

،وال���ذي   1967 ع���ام  ي��ون��ي��ه   5 نك�ضة  خ���الل 
ح����اول ال��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ي ه��زمي��ة اجل��ي�����ض ونقل 
اأدى  ، مما  ال�ضعب  اأم��ام  بيانات غري �ضحيحة 
اأنه فوجئ بهزمية للجي�ض  اإىل ت�ضليله ،حتى 

مل يتوقعها .
ف���ى ح���ني ك��ان��ت وق��ت��ه��ا اإذاع������ة ���ض��وت ال��ع��رب 
ومعلومات  ب��ي��ان��ات  وتن�ضر  ت��ذي��ع  وال�����ض��ح��ف  

اأب���ي���ب،  اأن اجل��ي�����ض ع��ل��ي م�������ض���ارف ت���ل  ، ع���ن 
من  االالف  اإ�ضت�ضهاد  ه��ي    ، احلقيقة  بينما 
امل�ضرية  الع�ضكرية  املطارات  وتدمري  اجلنود 
ايل  اأدي  ، مما  �ضيناء  واأن�ضحاب اجلي�ض من   ،
اأداء االع�����الم وع���دم  امل�����ض��ري��ني ع��ل��ي  ���ض��خ��ط 

ثقتهم به ل�ضنوات طويلة .
لذا فاأن الدولة امل�ضرية عند اإ�ضتعدادها حلرب 
اك��ت��وب��ر ، ح��اول��ت اأن ت��خ��ط��ط ل����دور االع���الم 
ال��ع�����ض��ك��ري ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة ف��اأ���ض��ط��ح��ب��ت 
ال�����ض��ح��ف��ي��ني واالع���الم���ي���ني مل���واق���ع االح����داث 
واملرا�ضل  املحرر  م�ضطلح  بقوة  اأظهر  ما  وهو 
ال��ع�����ض��ك��رى ، واأح��ي��ان��ا ���ض��م��ن ج��ن��وده��ا خ��الل 
اأم���ام  امل��ع��ل��وم��ات  ن�ضبيا  ووف����رت   ، حت��رك��ات��ه��م 
ال�ضحفيني ، واأوجدت ممثال اأعالميا للجي�ض 
يتعامل مع االإعالم ، و�ضعت اأن تكون البيانات 
امل�ضلحة  للقوات  العامة  القيادة  عن  ال�ضادرة 
تك�ضب  حتي   ، وال��دق��ة  املو�ضوعية  نحو  تتجه 
ق�����دراً م���ن ال��ق��ب��ول ب���ني امل��واط��ن��ني وال�����ض��ع��ب 
امل�ضري ويطمئن لها ، وال يرف�ضها ، خا�ضة اأن 
اأداء االع��الم الع�ضكري   اأخ��ري يف  اأية مفاجاأت 
امل�������ض���رى ، ك���ان���ت ����ض���ت���وؤدى ل��ن��ت��ائ��ج خ��ط��رية 

واإحباط �ضديد بني اأبناء ال�ضعب .
وه����و م���ا ك����ان ح��دث��ا م��ذه��ال الأع������الم  ال��ع��دو 
االع����الم  اأن  ، يف  ي��ت��وق��ع��ه��ا  اال���ض��رائ��ي��ل��ي  مل 
امل���������ض����رى  ،  اإب���ت���ع���د حل����د م����ا ع����ن امل��ب��ال��غ��ة 
الواقعية  نحو  واأجت���ه   ، وال��ك��ذب  والت�ضخيم 
وال�ضعب  واملجتمع  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  ي��ذك��ره  فيما 
امل�ضري عن حرب اأكتوبر ، واأ�ضبح من ال�ضعب 
باأنه اليذكر احلقيقة  كله  العامل  اأمام  اإتهامه 
مائى  مانع  الأك��رب  امل�ضرى  اجلي�ض  عبور  ف��ى 
اأج���زاء  بتحرير  امل�ضريني   اجل��ن��ود  وق��ي��ام��ه   ،
م���ن ت����راب ���ض��ي��ن��اء ، ف�����ض��دق ال���ع���امل م��اذك��ره 
االأعالم الع�ضكرى امل�ضرى وقتها ، ومل ي�ضتمع  
ال��ذى  االإ�ضرائيلى  االأع���الم  تهوين  مل��ح��اوالت 

كان مازال يعي�ض فى خديعة كربى.

خديعة اإلعالم االسرئيلي



ساهرة رشيد
ي������ق������ي������م �����ش����ع����ب����ه 
ب������������راجم������������ي������������ات 
احلا�شوب  و�شيانه 
امل������اأم������ون  دار  يف 
ت����دري����ب����ي����ة  دورة 
ال���ش��ت��خ��دام اج��ه��زه 
خم��ت��ر ال��رج��م��ة 
ال����دار  ال���ف���وري���ة يف 
ا�شتخدام  وكيفية 
ال�������رام�������ج امل����ع����دة 

االجهزه  ك��ادر حمرف ال�شتخدام هذه  وتهيئة  املختر  هذا  يف 
لتهيئة اجيال جديدة  ا�شافه اىل خرتهم يف جمال الرجمة 
ت�شاهم يف رفد جمال الرجمة الفورية يف املوؤمترات التي ت�شارك 

بها دار املاأمون .
ال�شيدة �شبا حممود �شاكر م�شوؤولة �شعبه الراجميات والتي 
العاملني يف جمال  امل��رج��م��ني  امل��ح��ا���ش��رات على  ب��ال��ق��اء  ت��ق��وم 
هم  ب��ال��دورة  امل�شاركني  ان  لنا  ال��دارق��ال��ت  يف  الفورية  الرجمة 
جم��م��وع��ة م��ن رووؤ����ش���اء االق�����ش��ام ال��رج��م��ه وق���د مت اختيارهم 
مع  والتعاي�ش  املختر  اجهزة  ا�شتخدام  كيفية  على  للتدريب 
الدولية  امل��وؤمت��رات  يف   مايح�شل  وف��ق  الفورية  الرجمة  بيئة 

وت�شتمر الدورة من 12 16- /10 / 2014 يف مقر الدار .
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العراقية - متابعة

اأ�شند للما�شرو عبد الرزاق العزاوي ادارة عمل الفرقة 
حممد  للماي�شرو  خلفاً  بتعينة  الوطنية  ال�شمفونية 
ال��ت��ي ي�شند  امل����رة االوىل  ت��ع��ت��ر  , ح��ي��ث ال  ام���ني ع���زت 
الوطنية  ال�شمفونية  الفرقة  قاد  ادارتها حيث  للعزاوي 

العراقية منذ عام 1974 .
وق���ال امل��اي�����ش��رو ع��ب��د ال�����رزاق ال���ع���زاوي م��دي��ر الفرقة 
ال�شمفونية العراقية " ان من امل�شاريع التي نقدمها  يف 

العراقية  ال�شفونية  الفرقة  تنظيم  هي  احلا�شر  وقت 
خارج  امل�شاركات  يف  م�شتقبلية  خطط  و�شع  خ��ال  من 
العراقي  املو�شيقي  التاليف  وت�شجيع  ال��ع��راق  وداخ���ل 
االخ��رى  البلدان  يف  ال�شمفونية  ال��ف��رق  على  واالن��ف��ت��اح 

خللق فن عاملي .
"كان يل ال�شرف بقيادة الفرق ل�شنوات  واكد العزاوي   
طويلة وقد قدمت العديد من احلفات املو�شيقية على 
امل�شارح الوطنية , ويل اعمال عديدة حتت االأن�شاء والتي 

�شوف يكون لها ب�شمة برقية الفن ال�شمفوين " .
100 ع�شو م�شكلة  م��ن  تتكون  ال��ف��رق  ا" ان  وا���ش��اف 

ال�شمفونية  الفرقة  االأوىل  مو�شيقيتني  فرقتني   من 
اال���ش��ا���ش��ي��ة وال��ث��ان��ي��ة ال��ف��رق��ة ال��ث��ان��وي��ة وه���ي لل�شباب 
وال���ت���ي ت��ك��ون ك��ظ��ل وال���ب���دي���ل ل��ه��ا وال���ت���ي م���ن �شانها 
ال�شنوات  للفرقة يف  والكفاءة  البديلة  العنا�شر  تقدمي 
عراقيني  ملو�شيقني  فنية  اعمااًل  الفرقة  تقدم  القادمة 
اأمثال) منذر جميل حافظ وعبد االمري العراق وخليل 
ا�شماعيل وعبد الرزاق العزاوي وح�شني قدوري واملا�شرو 
( وك��ذل��ك ح��ف��ات �شعرية وع��رو���ش من  ام��ني  حممد 
عمالقة  من  العديدة  العاملية  املو�شيقية  القطع  خال 
الفن مثل )موزارت وبتهوفن وجالوكت�شكي ( حيث تقدم 

كل هذه احلفات بقيادة املا�شروا حممد امني عزت " .
يذكر ان العزاوي من خريج معهد الفنون �شنة 1962 
لندن  يف  امللكية  الع�شكرية  املو�شيقى  مدر�شة  وخ��ري��ج 
 1966 الريطانية  امللكية  الكلية  وزميل   1967 عام 
اجلميلة  الفنون  يف  بكالوريو�ش  ال�شهادة  على  وحا�شل 
ي��ق��وم بتح�شري  ف��ي��م��ا  ال�����ش��م��ع��ي��ة وامل��رئ��ي��ة (  ق�����ش��م ) 
اعمال  ول��ه   , املو�شيقية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��دك��ت��وراة  لر�شالة 
وطبول  احلمام  ط��وق  )افتتاحية  منها  عديدة  موؤلفات 
الرية ومقطوعة اىل االمم  وا���ش��وات يف  احل��ق وفاك�ش 

املتحدة وال�شمفونية الوترية ( .

العراقية - اسماعيل الراشد الجميلي

بدأ الفنان حس��ني أبو المعالي أول خطواته باتجاه الرسم في سن الخامسة وكانت 
طقوس ش��هر عاش��ور في كربالء التي ولد فيها تعيده إلى عمق التأريخ وتثير 
في نفسه الصراع مابين الحق والباطل ،هذا الصراع كان ينقله بالتحليق إلى الدماء 
الت��ي تس��يل عل��ى األرض العربية في فلس��طين وقانا جنوب لبن��ان وباقي األرض 

العربية .
لق����د اأّث����رت مدين����ة كرب����اء باأحيائه����ا واأزقته����ا 
ومنزل����ه ال����ذي ن�ش����اأ فيه ب�ش����بابيكه اخل�ش����بية 
امللون����ة و�ش����رفاته ال�ش����رقية و احلو�����ش ال����ذي 

يتو�شط الدار هدفا لفر�شاته واألوانه .
لق����د كان����ت العائل����ة املح����ا ف�ش����ة غ����ري القابلة 
����يء ا�ش����مه فن وكذل����ك املدينة  للتفاه����م م����ع �ش
املحافظة اليتنا�شب مع اجنذابه اإىل املو�شيقى 
وحريت����ه يف حتقي����ق ذات����ه ,وقد عجل����ت االأجواء 
ع����ام  الوط����ن  مغادرت����ه  يف  حينه����ا  ال�شيا�ش����ية 
فيه����ا  لي�ش����تقر  املغربي����ة  اململك����ة  1978اىل 
حل����وايل ثاث����ة عق����ود ,ع����اد اإىل الوط����ن بع����د 
يعم����ر  ب�ش����ورة خط����رية مل  �ش����حته  انتكا�����ش 
بعدها بني اأهله للعامني االأخريين قبل رحيله 

يف 24 ني�شان 2008 .
اإىل  اجن����ذب  اجلميل����ة  الفن����ون  اأكادميي����ة  يف 
الر�ش����م اأكرث من النح����ت على الرغم من عمق 
م�ش����مون ت�ش����كياته النحتية ودقته����ا وتخرج 

من االأكادميية �شنة 1972 .
����ي متع����دد  لق����د كان الفن����ان ح�ش����ني اأب����و املعل
املواه����ب يف الت�ش����كيل واالأدب واملو�ش����يقى حيث 
�ش����كنته املو�ش����يقى منذ �ش����باه حتى اأ�ش����بحت 
اآلة العود جلي�ش����ه ومناجيه وموؤن�ش����ه و�شمريه 
الت�ش����كيلي  ����ى فن����ه  بال����غ عل تاأث����ري  له����ا  وكان 
ا�ش����راقة األ����وان لوحات����ه �ش����يمفونية باإيقاع����ات 
متع����ددة النغ����م ,غ����ادر الع����راق كم����كان لكنه مل 
ذكري����ات  �ش����ور  مع����ه  يحمل����ه  كوط����ن  يغ����ادره 
بغ����داد وكرب����اء واأ�ش����رطة كا�ش����يت للمطرب����ني 
العراقي����ني والع����رب القدام����ى اأم كلث����وم وعب����د 
الوه����اب وف����ريوز ويو�ش����ف عمر وزهور ح�ش����ني 
وتقا�ش����يم من����ري ب�ش����ري على الع����ود ,لقد كانت 

اإىل  معظ����م لوحات����ه م�ش����توحاة م����ن احلن����ني 
����ى املرب����ع يف لوحات����ه  الوط����ن وكان ا�ش����تغاله عل
����ي يف اللوح����ة باعتب����اره �ش����كا  كعن�ش����ر اأ�شا�ش
الوط����ن  ه����و  ال����ذي  امل����كان  ����ى  عل وداال  موحي����ا 
,الظل وال�شوء هما م�شدر بحثه يف حماوالته 
وهم����ا  متباع����دة  اأقط����اب  ب����ني  م����ن  للخ����روج 
الواقعي����ة والتجريدي����ة ولكون����ه فن����ان متمكن 
ومتع����دد  املواهب ف����ان قناعاته تعتر مو�ش����ع 
تقدير وت�ش����ليط على حقائق جريئة الجتدها 
عن����د الكثريين غريه ,حيث يعتر ح�ش����ني اأبو 
����ى  املع����ايل حم����اوالت التجرب����ة الفو�ش����وية عل
الرغ����م م����ن اأقنعته����ا الراق����ة مدر�ش����ة عاري����ه 
متام����ا ع����ن القي����م اجلمالية واأنه����ا لهاث خلف 
�شراب فني ا�ش����مه احلداثة واأنه يجب التفريق 
مابني فن معا�ش����ر ينهل تكويناته التجريدية 
م����ن مناب����ع احلي����اة ويعتمد القيم����ة اجلمالية 
االأزلية املتمثلة بال�شوء والظل وما بني حداثة 
����ى تقاطع����ات  الفني����ة تعتم����د يف تكويناته����ا عل
م����ن  االأ�شا�ش����ية  عنا�ش����رها  تت�ش����كل  العب����ث 
تراكمات األوان فو�شوية واأن عبث طفل �شغري 
باالألوان قد يعطينا حتفة اأجمل من جتريدية 
مريو واأكرث �شفافية من تكعيبية بيكا�شو كما 
يعتق����د الفنان اأب����و املعايل اأن معظ����م الفنانني 
الع����رب ق����د �ش����دقوا ه����ذه االأكذوب����ة ومتا�ش����وا 
ورائه����ا وتنا�ش����وا عمق ح�ش����ارة وادي الرافدين 
والني����ل الزاخرت����ني باأجم����ل ارث فني ت�ش����كيلي 
التجري����د  يف  امل�ش����لمني  اأ�ش����بقية  وتنا�ش����وا 
تزي����ني  يف  ت�ش����كيليا  وتوظيف����ه  االإ�ش����امي 
م�ش����اجدهم وق�ش����ورهم , وي�ش����تمر الفنان اأبو 
املع����ايل يف ك�ش����ف ه����ذا التزيي����ف ب����اأن بيكا�ش����و 

فهم زمانه و�شاير ما اأ�شتطاع من غباء وج�شع 
دائم����ا  الق����وم يبحث����ون  معا�ش����ريه الأن علي����ة 
ع����ن األغرائب����ي والعجائبي والف�ش����ائحي واأنه 

����ى رغبات هوؤالء ب����كل الغرائب  اأي بيكا�ش����و اأر�ش
املتقلبة الت����ي مرت بذهنه ) فكلما قل فهمهم 
لفني كلما زاد اإعجابهم بي ( والكام لبيكا�شو 
, ه����ذا االع����راف اخلط����ري لبيكا�ش����و يف ح����وار 
م����ع الناق����د ) جيوف����اين بابيني ( يف �ش����حيفة 
فرن�شية عام 1952 قد جتاهلته حركة النقد 
حينه����ا وفت����ح ب����اب االجته����اد الع�ش����وائي اأم����ام 
����ى الف����ن الت�ش����كيلي  العدي����د م����ن الدخ����اء عل
ليمار�شوا الت�شويه حتت �شتار الفن احلديث .

لق����د ح�ش����ل اأب����و املع����ايل يف املغرب ال����ذي اأحبه 
واحت�شنه �ش����هادة مياد ثانيه اليفّرق يف حبه 
����ي  ب����ني املغرب والع����راق, ف����اأول معر�ش �شخ�ش
اأقام����ه يف املغ����رب وكذل����ك اأول حل����ن واأول م����ادة 
كتابية يف جمال الفن طبعت له كانا يف املغرب 
, اإن تع����دد امللهمات  وتنوع االأجواء تعطي املبدع 
اإنتاجا اأكرث وكانت املغرب بلد البحر وال�ش����جر 
وال�ش����هل واجلب����ل وال�ش����م�ش والثل����ج والواح����ة 
وال�ش����حراء وق����وم طيبون اأحاط����وه بحب كبري 

هي التنوع الذي اأعطى هذا االإبداع  .  
املكتوب����ة )اأن قيم����ة  املع����ايل  اأب����و  اآخ����ر كلم����ات 
االأعم����ال الفني����ة تكم����ن يف عني املتلق����ي وقلبه 
الباأ�شماء اأ�شحابها ( , تركنا ح�شني اأبو املعايل 
وه����و يف قم����ة اتق����اد عطائ����ه وتبل����ور موهبت����ه , 
بخ����ل علي����ه الع����راق البلد ال����ذي اأحب����ه وحمله 
اأينم����ا ذه����ب بخ����ل عليه بثم����ن ال����دواء والعاج 
لت�ش����اف �ش����فحة جدي����دة ورقما اآخ����ر جلحود 
الذي����ن فر�ش����وا اأنف�ش����هم يف غفل����ة م����ن الزمن 
يف اأمكن����ة التقبله����م هي وال ي�ش����تحقونها هم , 
وقد ح����اول اأ�ش����دقائه وحمبيه القي����ام بحملة 
الإنق����اذ حيات����ه لك����ن املر�����ش مل ميهل����ه فغيب����ه 
املوت وبقيت اأعماله �شاهدا على عظمته وبقي 
حبه بني اأ�شاع من عا�شروه ومن عرفوه بعد 
����ى يق����ني باأنه �ش����ياأتي  موت����ه فاأحب����وه , واأن����ا عل
ذلك اليوم برجاله ال�شّدق لريفعوا من جديد 
ا�شمه واأعماله وكلماته ويحققوا كل اأحامه .  

 الفنان حسني أبو المعالي 

كشف تزييف بيكاسو أمام التجريد اإلسالمي 
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ى ث
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اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

المايسترو عبد الرزاق العزاوي مديرًا للفرقة السمفونية العراقية

هناأ ال�شيد وكيل وزارة الثقافة 
���ي  اال����ش���ت���اذ ف������وزي االت���رو����ش
مبنا�شبة  ال�����وزارة  منت�شبي 
وعيد  امل��ب��ارك  اال�شحى  عيد 
لهم  متمنياً  االغ����ر  ال��غ��دي��ر 

دوام ال�شعادة واالزدهار.
ال��ت��ق��ى مب��ن��ت�����ش��ب��ي دائ����رة  اذ 
وا�شتمع  الت�شكيلة  ال��ف��ن��ون 
ق���دم���ه  م����وج����ز  ع����ر�����ش  اىل 
حول  املهدي  �شفيق  الدكتور 
م����ا ���ش��ت��ق��دم��ه ال�����دائ�����رة م��ن 
ت�شكيلية  ومعار�ش  فعاليات 
خال املرحلة احلالية,�شاكراً 
���ى ه���ذه  ال�����ش��ي��د ال���وك���ي���ل ع���ل

االلتفاتة الكرمية .
الوكيل  ال�شيد  وا���ش��ل  فيما 
اق�������ش���ام ودوائ�����ر  زي����ارت����ه اىل 

الوزارة كافة..
الق�شم  يزمع  التي  الفعاليات  على  الوكيل  ال�شيد  اطلع  كما 
واملعنوي لتفعيل  املادي  الدعم  ,وابدي كامل  اقامتها  االعامي 

هذه الفعاليات .

فوزي االتروشي  يهنىء منتسبي 
الوزارة بعيد االضحى والغدير

اضــــاءات

مو عراقي ... الري�شه يتق�شم عراقه 
مو عراقي ... هذا متنكر اخاقه 

العراقي ايكول اين 
رمز للحب و التفاين 

ورغم جرحه ايزيد حب و ا�شتياقه 
موعراقي التاجر ابدمنه اوطنه

مو عراقي اللي يفرق بني اهلنه 
احنه ما ميتني ... �شدكونه بعدنه 

�شرنه هاي ا�شنني ... ب�ش لل�شر طاقه 
مو عراقي ... الري�شه بافكار االجانب 

وال عراقي الباع من اجل املنا�شب 
و اهلل لو ماي الفرات و دجله �شارب 

ابد ما يقبل و ال ايق�شم عراقه 
ياعراق اوداعتك حكك علينه 

وين كلي انروح لو رحت امن ادينه
ا�شرنه هاي ا�شنني غريك ما لكينه
و ال�شرب مايك ... فا ين�شى مذاقه

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

امي يا ا�شم ما مات 
ي�شل حبج ييمه ا�شنني و ا�شنني 

امي ال�شاهرات او �شافت الظيم 
انام الليل كله وما تنامني 

امي الناطرت انه اكر بيوم 
�شلون انطاج كلبج عني مت�شني 

تركتيني وحيد ابني هالنا�ش 
ياميه و غريب بدون متكني 
اتلفت ي�شار و مينه كل يوم 

ال اآم ... ال اآبو ... ياميه تدرين 
يتمنى الزمان ب�شرعه ياحيف 

وعليه النا�ش كلها اتكول م�شكني 
ع�شر ا�شنني عمري و �شيب الرا�ش 

ولو ميي ييمه و اهلل تبجني 
للي�شاأل اأكله عاي�ش ابخري 

وانه املهموم كلبه وعمره �شنتني 
وحيد انه ا�شبحت بالدنيه مالوم 

ال طيبي نفعني وال عمل زين 

دوالب الدهر يا ميه دوالب 
يفر بيه اعله كيفه وين ما وين 

حمتاجج ييمه اليوم هاليوم 
و اجيت ا�شاأل و�شيح وما تردين 

اتعرث امب�شي و �شايل الروح 
وحمد كايل ابجيتك ها وين 

ييمه الليله عيد و فرحت النا�ش 
وعيدي �شار ح�شره و دمعه بالعني 

اأجي وا�شاأل و ادور بني الوجوه 
و ار�شم �شورجت فوك احلياطني 

وكابل �شورجت يا ميه و ارتاح 
و اكلج هذا ابنج ما ن�شه الدين 

حلم ردجت ييمه يفرح الروح 
و ين�شيني تعب و اهموم ع�شرين 

تعاليلي ييمه كلبي خل�شان 
على خدي الدمع خله نيا�شني 

منج اي�شت ما �شوفج ابيوم 
قدر مكتوب مّيه عني مت�شني

علي الشاعر

امي
م�شكلتي اال ريده بعيد عني اي�شري ...

                  و ادور عال�شديج اب�شاعة ال�شده 
�شيعته ينا�ش وحدت وين الكاه ...

            �شبح مثل اخلليج بجزره و مبده
حمتاجك اكله اطلعلي خويه ارجوك ...

               مل مني ال�شر فا�ش او�شل حده
توكفلي �شدك ح�شبايل من انخاك ...

               واريدك للر�شا�ش اب�شدرك ات�شده
اريدنك �شهم توكفلي من انخاك ...

              و اليحجي بغيابي عني اترده
انطيني احزامك نحط اآيد اباأيد ...

              و املاي البدينه ا�شلون يتبده 
انته ابن ال�شباع الرافكو االبطال ...

              و ال�شيف الي�شدين بركبته احتده 
اريد اترديل يوم اتكلي عد عيناك ...

               اخوك انه الي�شدك اناهم �شده
ا�شرينلك ج�شر و متر علي رجليك 

                و متر ب�شام و علي تتعده 
وال خلي اراذل يوم ت�شمت بيك ...

                 وال بيه ات�شمت هذا التوده 
و ننطي للعواذل در�ش لاأخا�ش ...

                  بوجه اهل ال�شماته بابنه ان�شده
حتى ان�شري اخوه وروح حت�شن روح 

                   و الينوي التفرقه بيناتنه انرده

صباح جالب العامري
ساعة الشده

ا�شجفله ابوادي احلماده
 اتعلكت روحي ابو داده 
من �شكت مملوح زاده 

بعد كلبي مو�ش اله 
****
بعد كلبي ال يوده

اوال �شدك للخلك وعده 
من كعدت اوي��اه كعده احلجي 

ابكلبه بدله 
****
بدله اوكام ايتعذر 

كام يبجي و يتح�شر 
ايكول كلبي الكم تكدر 

عكب ذيج الزهلله 
****

الزهلله اجلانت علينه 

راحت او ن�شفج بدينه 
لي�ش ما ت�شمع حجينه 

ال�شاحبي كبلي اكتله 
****

اجلاتله ابلمعة اخدوده 
اعله املنت لو �شمر وجوده 

لو كعد �شتمثله 
****

ا�شجفلك يا بعد عيني 
اعليك ما يبطل ونيني 

الك �شبه ما جتيني 
****

ا�شجفلك يا بو تراجي 
خلفت نوح او بواجي 
ركبتك ركبه جناجي 

اقره الها الب�شمله 

يف  ال�شعريه  االوزان  اق���دم  ان��ه  ي��ق��ال  و 
ال�شعر ال�شعبي و ماأخوذ 

من كلمة ) مامر ( و التي يتغنى بها يف 
املناطق الغربيه و الو�شطى 

****
عامليمر و عامليمر و عامليمر 

رمي النواهي على �شميجه حدر 
عامليمر و عامليمر و ياويلي 

معرف نهاري ياحلو من ليلي 
انته النجوم البل�شمه ت�شويلي 

وانته الكمر و علينه فيي و كمر 
****

عامليمر و عامليمر و عالياهي 
وانته ابكتلتي ياحلو متناهي 
كلي عليمن اجفلت و بياهي 

ومنك �شفت هالليل راح و جهجر 

****
عامليمر و عامليمر و ب�ش انتي 
نتي عذابي وكل اذاي او انتي 

بعتيني انتي لكن انتي اخ�شرتي 
و كلمن يبيع ال�شوك ال بد يخ�شر 

****
عامليمر و عامليمر وحاجيتك 

ياريتني متورطت حبيتك
ح�شيت كلبك مو اأيل ح�شيتك 
كلبك اموزعه وبيه دومك تفر

من روائع الحاج زاير الميمر

دار المأمون.. وأجهزة مختبر 
الترجمة الفورية

 ب��غ��داد: ت��ق��دم ال��ك��ات��ب��ة ال��ع��راق��ي��ة ن��اه��دة ج��اب��ر ج��ا���ش��م يف 
من  م�شاهد  وال�شكري(  )العا�شقة  الق�ش�شية  جمموعتها 
امل��راأة  على  انعك�شت  وكيف  ب��اده��ا  يف  ال�شيا�شة  عوا�شف 
مهزوم  كائن  اإىل  لا�شتبداد  مناه�شة  م��ن  حتولت  التي 
ومهتز نف�شيا فيطاردها �شبح الدكتاتور و�شبح زوج يتخلى 
عنها بعد اأن قا�شمها الكفاح ثم انهزم هو االآخر وا�شت�شلم 

الإدمان اخلمر.
وتلخ�ش دراما الق�ش�ش كيف يوؤدي القهر واخلوف يف زمن 

الدكتاتورية اإىل �شروخ يف الروح ال تلتئم يف وقت الحق حتى 
لو متتع االإن�شان باحلرية يف بلد يحرم حقوق االإن�شان اإذ 

يظل املا�شي يطارد �شحاياه.
ام��راأة  م�شاعر  ت��ت��وزع  وال�شيطان(  )القدي�شة  ق�شة  ففي 
�شرقية بني زوج �شكري من�شغل عنها غري مبال بها وعا�شق 
باأ�شى  ت�شتح�شر  وه��ي  م�شاعرها  وتتمزق  بها.  م�شغول 
"مع الثوار يف �شمايل العراق  جتربتها الطويلة والقا�شية 
ومع�شكرات اللجوء" حني كان الزوج قد �شبقها اإىل املنفى.

"قدي�شة  ك��ان��ت  ب��اأن��ه��ا  ال��زوج��ة  م��وق��ف  الق�شة  وتلخ�ش 
مفتوحة  نهاية  وتنتهي  وقاتا"  �شيطانا  وك���ان  وحم��ب��ة 
فا نعرف كيف �شتحدد البطلة م�شريها يف بلد باأق�شى 
يتاح �شيء منها  االإن�شان حرية ال  االأوروب��ي مينح  ال�شمال 

يف العراق.
 وتقع املجموعة يف 78 �شفحة متو�شطة القطع واأ�شدرتها 

)دار االأدهم للن�شر والتوزيع( يف القاهرة.
االأخ��رية ولدت  ال�شفحة  ت�شجل  وناهدة جابر جا�شم كما 

الثوار يف  العراق, والتحقت ب�شفوف  الديوانية بجنوب  يف 
كرد�شتان العراق 1985 واأ�شيبت باالأ�شلحة الكيماوية يف 
نزحت   1988 اب  االأنفال  حملة  ويف   ...1987 يونيو   5
مع جموع االأكراد اإىل احلدود الركية وظلت يف مع�شكرات 
يف  تقيم   1991 ومنذ  اإي���ران.  �شمايل  اأق�شى  يف  اللجوء 
ال���دمن���رك ح��ي��ث ع��م��ل��ت يف م��ن��ظ��م��ة م�����ش��اع��دة ال��اج��ئ��ني 
ال�شليب  منظمة  يف  م��رج��م��ة  ع��م��ل��ت  ك��م��ا  ال��دامن��رك��ي��ة 

االأحمر.

شبح الدكتاتور يطارد كاتبة عراقية في الدانمارك ودول أخرى
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الكثري  التفكري، وذلك لوجود  ال تفكر كثريا، فعقلك ال يتوقف عن 
من االحداث حولك والفر�ض التي قد تعر�ض عليك، ا�ستغل ما تبقى 
من احلظ يف الظهرية لتنجز ما تريد القيام به من اأمور مهمة، اأما 
العاطفية لن تكون جيدة وهنالك نقا�ض حاد  ف��اإن االم��ور  امل�ساء،  يف 

بينك وبني من حتب، فاالف�سل اأن تخرج مع اأ�سدقائك.

العمل كل ما يهمك، فاأنت تفكر كثريا يف م�ستقبلك هذه االيام، تفكر 
جديا بتغيري و�سعك لكنني اأدعوك اىل عدم اال�ستعجال، يف الظهر 
�سغط العمل يزداد عليك وقد ترتك مكان عملك يف �ساعة متاأخرة، 
اأثناء  اأو  اأك��ان يف قيادتك ل�سيارتك  امل�ساء احذر من تهورك  لكن يف 

كالمك مع من حتب فقد جترحه.

من  اعتيادية  بداية  نهارك  فتبداأ  يغرك،  وق��د  وجهني  يحمل  ي��وم   
دون اأي تغيري يذكر واالجواء الهادئة ت�سيطر على من حولك، فقلة 
االحداث �ستبقى حتى الظهرية، االمور العائلية مهمة، فال ت�سمح 
ع�سبيتك اأن جتعلك تتفوه بكالم ال داعي له يف فرتة ما بعد الظهر. 

اأما امل�ساء فيعدك ب�سوء طالع وكاآبة وملل اىل حد ما.

املهمة يف  ال��ق��رارات  ال تكن ح�سا�سا ج��دا، وال جتعل عاطفتك تقرر 
حياتك، وحاول اأن حتكم عقلك واعرف ما تريد من حياتك، �ستقف 
على العديد من القرارات هذا اليوم، وتغري راأيك بكثري من االمور 
يف ح��ي��ات��ك، ت��ب��دو اإن�سانا ج��دي��دا يف امل�����س��اء وي��الح��ظ ذل��ك ك��ل من 

حولك، وخ�سو�سا عائلتك.

اأبهى  يف  لتبدو  ثيابك  ب��ارت��داء  وتن�سغل  جيدة،  بداية  نهارك  يبداأ 
�سورة الأن لديك الكثري من املواعيد واملقابالت يف العمل، �ستنجز 
امل�ساء  ي��اأت��ي  عندما  لكن  ال��ظ��ه��رية،  يف  اأع��م��ال��ك  م��ن  الكثي������������������ر 
تاأخذ ق�سطا  اأن  بالتعب، فانتبه على �سحتك وحاول  �ست�سع������������������������ر 

من الراحة.

قوتك و�سجاعتك قد ت�سعرانك بالتعب لكرثة النزاالت واملناق�سات 
التي تدخلها يف �سبيحة هذا اليوم، عليك بالهدوء وعدم الت�سرف 
وعليك  ج��دا  ق��وي  و�سع  يف  فاأنت  للعمل،  بالن�سبة  اأم��ا  كديكتاتور، 
ا�ستغالل اآخر الفر�ض يف فرتة ما بعد الظهر. يف امل�ساء تتحول اىل 

�سخ�ض عاطفي وحنون، وفر�سة للجلو�ض مع من حتب.

يومني،  منذ  معك  حت��دث  التي  االم���ور  لكرثة  ال�سرب  فقدت  لقد 
مترير  عليك  لكن  مل�سلحتك،  التغري  على  االم��ور  فقاربت  تقلق  ال 
ال�����س��ب��اح وال���ظ���ه���رية ع��ل��ى خ����ري، ف��ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ح��دي��ات 
امل�ساء ت�سعر بالقوة والن�ساط ونف�سيتك تتح�سن اىل  بانتظارك، يف 

االف�سل، فاخرج ورّفه عن نف�سك.

العمل  جم���ال  يف  وخ�سو�سا  ال��دل��و،  م��وال��ي��د  جلميع  اإي��ج��اب��ي  ي���وم 
قد  ت��ري��د،  م��ا  عمل  ع��ن  يوقفك  �سيء  وال  ن�سيط  ف��اأن��ت  والعاطفة، 
ت�سمع الت�سفيق من روؤ�سائك يف العمل الإجنازاتك، تنقلب االحداث 
يف امل�ساء، فانتبه من مزاجيتك التي قد تفتعل لك امل�سكالت واأي�سا 

�سحتك التي قد ترتاجع.

ا�سرب يا عزيزي اجلوزاء، فاالوقات ال�سعبة ما تزال م�ستمرة؛ ففي 
ال�سباح �ست�سعر بقليل من التعب واأمل يف خمتلف اأنحاء ج�سمك، كما 
اأن �سغوطات احلياة لن ترحمك يف الظهرية، امل�ساء �سيخفف عنك 
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�سباط االكرث توترا.

ما تزال هائما على وجهك، فاأنت ال تدري ماذا تفعل، قد تتعر�ض 
لكالم جارح من امل�سوؤول لديك يف العمل خلطاأ ارتكبته، ابق هادئا 
وال داعي اأن تناق�سه الأن ذلك لي�ض مل�سلحتك، امل�ساء قد يكون هادئا 
بالن�سبة اإليك اىل درجة امللل، لكن �سديقا لك اأو حبيبك �سيخل�سك 

من هذا اجلو الكئيب.

ي��ا م��ول��ود اال���س��د، لكن ال تبالغ يف  ي��وم جيد على جميع اال���س��ع��دة 
ب��داي��ة ج��ي��دة، لكن قد  ي��ب��داأ  اأك��رث واق��ع��ي��ة، ال�سباح  توقعاتك وك��ن 
انتبه اىل و�سعك  ب�سهولة،  الظهرية حتل  ت�سادف م�سكلة يف فرتة 
امل�ساء،  يف  جيدة  العاطفة  معنى،  بغري  ل��الإ���س��راف  داع��ي  وال  امل���ادي 

فا�ستغلها لتتقرب من حبيبك.

تقودك  ال�ساد�سة  ات��رك حا�ستك  تفعل،  م��اذا  تعرف  وال  تائها  ت��زال  ا 
ت��ك��ون ل�ساحلك، لكن يف فرتة  ال��ظ��ه��رية  م��ف��اج��اأة يف  ال�����س��واب،  اىل 
امل�ساء  اأح��د مواعيدك مما يجعلك مزاجيا، يف  الظهر يتغري  بعد  ما 
ت�سعر براحة وفرحة ال تعرف م�سدرهما، وابت�سامتك ال تختفي عن 

وجهك، وهناك فر�سة للرتفيه عن نف�سك وتعديل اأمورك العائلية.

قالوا في الغزل
- ما الف�سل اإال هزمية موؤقتة تخلق لك فر�ض النجاح.

*********
- يجب اأن تثق بنف�سك .. واإذا مل تثق بنف�سك فمن ذا الذي �سيثق 

بك !!؟؟
*********

- عندما اأقوم ببناء فريق فاأين اأبحث دائما عن اأنا�ض يحبون الفوز ، 
واإذا مل اأعرث على اأي منهم فاأنني ابحث عن اأنا�ض يكرهون الهزمية.

*********
- اإذا مل حتاول اأن تفعل �سيء اأبعد مما قد اأتقنته .. فاأنك ال تتقدم 

اأبدا.
*********

- لي�ض هناك من هو اأكرث بوؤ�ساً من املرء الذي اأ�سبح الال قرار هو 
عادته الوحيدة.

*********
- اإن احلياة اإما اأن تكون مغامرة جرئيه ... اأو ال �سيء.)هيلني كيلر(
- لعله من عجائب احلياة ،اإنك اإذا رف�ست كل ما هو دون م�ستوى 

القمة ، فاإنك دائما ت�سل اإليها.
*********

- اإن ما ي�سعى اإليه االإن�سان ال�سامي يكمن يف ذاته هو ، اأما الدينء 
في�سعى ملا لدى االآخرين.

*********

لقطة ت�سور حلظة انق�سا�ض ال�سقر على فري�ستهمن اغرب اال�سجار ا�سمها )) �سجرة اخللية (( الأنها ت�سبه اخللية يف تكوين ال�ساق عر�ض الدالفني يف عامل البحار �سان دييغو

كلمات متقاطعة

�سورتك يف عيني
ويف القلب طاريك

ت����ع����ال �����س����وف ب���دن���ي���ت���ي )وي�����ن 
مكانك؟(

ان جيت كل دقات قلبي حتييك
ب��ق��اي��ا  ي��ك��ف��ي��ن��ي  )رح��������ت(  وان 

حنانك

اأع����������اه����������دك م�������ا ي����������وم مم���ك���ن 
)اأخليك؟؟(

وم����اع����ا�����ض م�����ن ي����اخ����ذ ب��ق��ل��ب��ي 
)مكانك(

*********
م�ستاق”

�سدقيني ل�سوفك ولقياك

وكل العيون بال عيونك ممله
ا����س���م���ك ع���ل���ى ل�������س���اين و���س��وق��ي 

مللقاك
ور�سمك ترى بو�سط قلبي حمله

ك������ل ام�����ل�����ي جت���م���ع���ن���ي االي��������ام 
“وياك”

يامالك “القلب” مع العقل كله

sms

فكل ال�سنوات تبداأ بك..
وتنتهي فيك..

�ساأكون م�سحكاً لو فعلت ذلك،
الأنك ت�سكنني الزمن كله..

وت�سيطرين على مداخل الوقت..
اإن والئي لك مل يتغري.

ك���ن���ت ���س��ل��ط��ان��ت��ي يف ال����ع����ام ال����ذي 
م�سى..

الذي  العام  يف  �سلطانتي  و�ستبقني 
�سياأتي..

وال اأفكر يف اإق�سائك عن ال�سلطه..
فاأنا مقتنٌع..

ال��ل��ون االأ����س���ود يف عينيك  ب��ع��دال��ة 
الوا�سعتني..

ممار�سة  يف  ال��ب��دوي��ة  وب��ط��ري��ق��ت��ك 
احلب..

***********
هم�سة حب

لو تعلمني كم اأحبك
وكم اأغار عليكي

اغار عليكي
من احالمى

من لهفتى وا�ستياقى
ومن خفقات قلبى

اغار عليكي
من حلظة �سمت بيننا

قد تبعدك بافكارك عنى
اأغارعليك

من لفتة نداء

عام  اأمني  من�سب  من  خروت�سوف  نيكيتا  -اإقالة   1964
بريجينيف  ليونيد  واختيار  ال�سوفييتي  ال�سيوعي  احل��زب 

خلًفا له.
منح جائزة نوبل لل�سالم للق�ض االأمريكي مارتن لوثر كنج.
اأحداث  �سمن  اجلوية  املن�سورة  معركة  وقوع   -  1973

حرب اأكتوبر.
جمهورية  رئا�سة  يتوىل  مبارك  ح�سني  حممد   -  1981
بعد  ال�����س��ادات  اأن���ور  حممد  للرئي�ض  خلًفا  العربية  م�سر 

اغتياله يف 6 اأكتوبر.

ال�سوفيتي  للزعيم  لل�سالم  نوبل  جائزة  منح   -  1990
م��ي��خ��ائ��ي��ل غ��ورب��ات�����س��وف، وه����ي اأول م����رة مت��ن��ح ل��زع��ي��م 

�سيوعي.
الثورة  ذكرى  اأربعة مواطنني مينيني يف  - مقتل   2007
يف اليمن اجلنوبي �سد اال�ستعمار الربيطاين يف احلبيلني 

على يد قوات االأمن اليمنية.
مر�سوًما  ي�سدر  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض   -  2008
باإقامة عالقات دبلوما�سية بني �سوريا ولبنان وفتح �سفارة 

�سورية يف بريوت.

م�سري. خمرج  را�سي،  حممد   -  1939
بريطاين. مغني  ريت�سارد،  كليف   -  1940

اإ�سرائيلي. نووي  - مردخاي فعنونو، عامل   1954
ياباين. ملحن  اأوكو،  كييت�سي   -  1955

كندي. ممثل  كاي،  ديفيد   -  1964
ق��دم  ك����رة  الع����ب  ت��ي�����س��ي��ي،  ل���و  م��ات��ي��و   -  1968

اإجنليزي.
م�سرية. ممثلة  يو�سف،  رانيا   -  1974

تومب�سون،  �ستيفن  اأمريكي.  مغني  -اأ�سر،   1978
العب كرة قدم اإ�سكتلندي.

برازيلي. قدم  كرة  العب  ديغاو،   -  1985
اإجنليزي. قدم  كرة  العب  كرادوك،  توم   -  1986

اليوم  في التاريخ          14 تشرين االول - اكتوبر

مواليد هذا اليوم      14 تشرين االول - اكتوبر

لغز في صورة
وال�سام �سكان فل�سطني  اإليه  ينت�سب   - 1 - جدباء ال خ�سرة فيها وال ماء 
2 - ظاهرة طبيعية حتدث لالج�سام خارج نطاق جاذبية االأر�ض )كلمتان(

)معكو�سة( وقطعه  االأمر  ح�سم   - )كلمتان(  قليل  قدر   -  3
النوم على  القدرة  عدم   - ونقل  موا�سالت  و�سائل   -  4

بعد فيما  االآخرون  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�ض  اآخر  بلد  من  ال�سلع  �سراء   - جر  حرف   -  8

اليوم �سائد  عاملي  اقت�سادي  نظام   -  9
على  التعرف   - كارتر  الثاين  ا�سمه  اأمريكي  لرئي�ض  االأول  ال�سم   -  10

الروائح باالنف.

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

)معكو�سة( اأح�ض   - البادية  عرب  من  رجل   -  3
والية   - احمد(  االأول  )اال�سم  طويل  م�سري  ملمثل  الثاين  اال�سم   -  4

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

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

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

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

أقوال 
وحكم

اأي����ن م�س����رب البي�س�����بول واملفت������ااح ف�ي ه���ذه ال�س�����ورة ؟؟؟

عمودي



بع����ض الف�ض���ائيات تنقل ال�ض���ورة وا�ض���حة والبع�ض 
الأخ���ر يزي���ف احلقائق لأه���داف معينة كما ح�ض���ل يف 
بلدي العراق مل تكن ال�ضورة وا�ضحة وقتها للمواطن 
العرب���ي، حب���ث زيف���ت الكثري م���ن احلقائ���ق فكنا نرى 

م���ن خالل بع�ض الف�ض���ائيات العربي���ة اأخباراً مل تكن 
�ض���حيحة يف ال�ض���ارع العراقي ولهذا اعتق���د اأنه يوجد 
زيف فيما تنقله بع�ض الف�ضائيات حول ربيع الثورات 

العربية.

ونطالب من العالم العراقي 
���ى مهنية وخ���رة الإعالميني  -اأن يعتم���د عل

ل على اأ�ض���ياء اأخرى لكي ننه�ض باإعالمنا 
العراقي ون�ضبح مبوازاة الإعالم العربي.

هاتف رئي�س التحرير : 07704439987 
هاتف العالقات العامة واالعالن: 07704439978

جري��دة يومي��ة سياس��ية عام��ة تصدر 
عن المؤسس��ة العراقية للصحافة والنشر
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عالم فسيح

كبري  عمل  اىل  للتح�ضري  �ضمة  ن�ضري  العراقي  املو�ضيقار  ي�ضعى 
مل�ضاعدة العراقيني النازحني داخل العراق وخارجه.

منظمات  م�ضاندة  طريق  عن  �ضتتم  النازحني  م�ضاعدة  ان  واأ�ضاف 
املجتمع املدين للعمل على رفع اكر قدر من معاناة النازحني.

الوباء حيث قال  بانها مثل  العراق  الزم��ة احلالية يف  �ضمة  وو�ضف 
)لقد ابتلينا بوباء قاتل ومعِد ويكيف نف�ضه مع كل م�ضاد، وي�ضري 
�ضريعا جدا يف اجل�ضد ويق�ضي على كل من يراه او ي�ضتن�ضقه، وان 
ال�ضفاء منه بالوقاية ا�ضاف اىل الوعي العام بالتعامل معه ثقافياً، 
، وايجاد العالج اجلذري له وتعقيم كل  واحليطة المنية ال�ضديدة 
مكان ظهر منه وفيه(.وا�ضار من خالل حديثه انه يطالب بنبذ كل 

انواع التطرف كيفما كانت..
 وكان اخر اعمال الفنان ن�ضري �ضمة هي مقطوعة ) بنف�ضج المل ( 
من تاليفه ومت عر�ضها على امل�ضرح الدويل الول يف دار الوبرا مب�ضر 

يف جمموعة بيت العود اثناء حفل افتتاح ملتقى م�ضر الدويل.

نصير شمة يحضر لمساعدة 
النازحين العراقيين

انت�ضرت موؤخراً على مواقع التوا�ضل الجتماعي �ضورة نادرة للمطربة 
اأم كلثوم، وهي ترتدي بنطاًل وقبعة، ح�ضبما نقل  امل�ضرية الراحلة، 

موقع "اإرم" .
واملتميزة،  واملحت�ضمة  الأنيقة  مبالب�ضها  ال�ضرق"  "كوكب  ومتيزت 
خ�ضو�ضا يف حفالتها ال�ضهرية، وهي عبارة عن ف�ضتان طويل يغطي 
كل ج�ضدها، لذلك اعترت هذه ال�ضورة من ال�ضور النادرة لأم كلثوم 

التي تظهر فيها كاأنها ت�ضتعد ملمار�ضة ريا�ضة الفرو�ضية.
العربي  ال��وج��دان  رم��وز  اأح��د  تعد  كلثوم  اأم  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
اخل���ال���د، ح��ي��ث ا���ض��ت��ه��رت يف م�����ض��ر وال���ع���امل ال��ع��رب��ي خ���الل ال��ق��رن 
من  وه��ي  العربي،  الغناء  و�ضيدة  ال�ضرق  بكوكب  ولقبت  الع�ضرين، 
مواليد عام 1898، �ضطع جنمها عام 1928 عندما غنت مونولوج 
مبيعات  اأعلى  الأ�ضطوانة  الأ�ضية" لتحقق  واأن�ضى  اأ�ضامح  كنت  "اإن 

وقتها على الإطالق ويدوى ا�ضمها بقوة يف ال�ضاحة الغنائية.

صورة نادرة للراحلة
أم كلثـــــوم

رشا الحامد / بعض الفضائيات تزيف الحقيقة

للمخرج  امل�ضنع"،  "فتاة  امل�ضري  الفيلم  يتناف�ض 
الأو���ض��ك��ار لأف�ضل فيلم  حممد خ��ان، على ج��ائ��زة 
والعلوم  ال��ف��ن��ون  اأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��ي متنحها  اأج��ن��ب��ي، 
يف  "اأو�ضكار"،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ال�ضينمائية 

دورتها القادمة يف فراير املقبل.
اإن  ال�ضينمائية  والعلوم  الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  وق��ال��ت 
واإن من  83 عمال،  الأجنبية ت�ضم  الأف��الم  قائمة 
احلرامية"،  "عيون  امل��ت��ن��اف�����ض��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأف�����الم 
و"القمر  جن���ار،  جن���وى  الفل�ضطينية  للمخرجة 
و"متبكتو"،  بنجلون،  ح�ضن  للمغربي  الأحمر"، 

للموريتاين عبد الرحمن �ضي�ضاكو.
ال�ضيناريو  لكاتبة  امل�ضنع"،  "فتاة  فيلم  وح�ضد 
التي  اجل��وائ��ز  م��ن  كثريا  �ضليمان،  و���ض��ام  امل�ضرية 
رئي�ض،  يا�ضمني  امل�ضرية  املمثلة  ببع�ضها  حظيت 

يف اأوىل بطولتها ال�ضينمائية.
ون���ال���ت ب��ط��ل��ة ال��ف��ي��ل��م ج���ائ���زة اأف�������ض���ل مم��ث��ل��ة يف 
يف  ممثلة  اأف�ضل  ج��ائ��زة  و   ،2014 دب��ي  مهرجان 
نهاية  بال�ضويد  العربية  لل�ضينما  ماملو  مهرجان 

�ضبتمر املا�ضي.

الفنانة  اأو���ض��ح��ت  "ال�ضينما.كوم"،  مل��وق��ع  خ��ا���ض��ة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف 
املخرج خالد يو�ضف هو من  اأن  الكثري يعتقد  اأن  �ضاندي  التون�ضية 
اكت�ضفها وقدمها يف فيلمه "خيانة م�ضروعة"، مو�ضحة اأن بدايتها 
وانت�ضارها  بداية جنوميتها  ال�ضبب يف  هو  ك��ان  واإمن��ا  معه  تكن  مل 

ومعرفة اجلمهور بها.
واأكدت �ضاندي اأنها قد قدمت اأكرث من عمل قبل "خيانة م�ضروعة"، 
بعدما  ج��اءت  بدايتها  اأن  اإىل  لفتة  يكت�ضفها،  مل  يو�ضف  خالد  واأن 
بعدما  كممثلة،  بالعمل  الو�ضط  يف  اأ�ضدقائها  م��ن  ع��دد  ن�ضحها 

اكت�ضفوها موهبة التمثيل لديها.
ما  ك��ل  واأن  عليها  ح��د  لأ ف�ضل  ل  اأن  التون�ضية  الفنانة  واأو���ض��ح��ت 
و�ضلت له، و�ضلت اإليه مبجهودها، موؤكدة اأن م�ضاركتها يف الأعمال 

مع اأ�ضدقائها مل تكن جماملة
يف  كممثلة  العمل  يف  ت���رددت  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضرية  ملوهبتها،  واإمن���ا  لها، 

البداية.

 ساندي: كل ما وصلت إليه 
كان بمجهودي

"فتاة المصنع" ينافس 
في مسابقة األوسكار

و���ض��ط ان�����ض��غ��ال اأغ���ل���ب امل�����ض��ل��م��ني مب�����ض��اه��دة 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون مل��ت��اب��ع��ة م��ن��ا���ض��ك احل����ج، ن�ضرت 
وه��ي  ���ض��ورت��ه��ا  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  يا�ضمني  املمثلة 

بقرب جبل عرفات.
وه��ي ت��رت��دي ع��ب��اءة ���ض��وداء، ومل يظهر معها 
املتواجدين  الفنانني  من  اأو  اأقاربها  من  اأح��د 
حاليا بالأرا�ضي املقد�ضة. وكانت يا�ضمني عبد 
 ،2014 مايو  يف  العمرة  �ضعائر  اأدت  العزيز 
ون�����ض��رت ���ض��ورة م��ن رح��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى �ضفحتها 

الر�ضمية.
اأرا���ض��ي مكة حاليا كل من  اأي�ضا يف  وتتواجد 
املمثلة وفاء عامر وزوجها املنتج حممد فوزي 

وق��اب��ل��ت ه��ن��اك امل��م��ث��ل��ة ح��وري��ة ف��رغ��ل��ي، اآخ��ر 
"جوازة  فيلم  هو  العزيز  عبد  يا�ضمني  اأعمال 
مريي" مع ح�ضن ال��رداد وك��رمي حممود عبد 
اإخ��راج  ال��ع��زي��ز، م��ن تاأليف خالد ج��الل، وم��ن 
وائ����ل اإح�������ض���ان، وي�������ض���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه ���ض��الح 
عيد  يف  عر�ضه  ومت  طلبة،  وب��دري��ة  ع��ب��داهلل، 

الفطر.
ويعتر "جوازة مريي" هو التعاون الثاين على 
التوايل بني يا�ضمني عبد العزيز وال�ضيناري�ضت 
خالد جالل واملخرج وائل اإح�ضان واملنتج اأحمد 
ال��رداد، من بعد فيلم  ال�ضبكي والفنان ح�ضن 
"الآن�ضة مامي"، والذي مت عر�ضه يف 2012.

ياسمين عبد العزيز تؤدي فريضة الحج

الفنانة  اأكدت م�ضادر مقربة من 
امل�ضرية منى زكي وزوجها الفنان 
خر  على  تعليقاً  حلمي،  اأح��م��د 
اأح��د  يف  "�ضليم"  طفلها  ولدت��ه��ا 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات الأم���ريك���ي���ة، اأن��ه��ا 
اإخ��ف��اء خ��ر حملها عن  ت��ع��م��دت 

الإعالم..
خ�����ض��و���ض��ا اأن���ه���ا ك���ان���ت يف ح��ال��ة 
الأخ��رية  الفرتة  يف  �ضديد  ا�ضتياء 
م����ن ال�������ض���ائ���ع���ات ال����ت����ي ت���ن���اول���ت 
اأحمد  الفنان  زوجها  من  طالقها 

حلمي..

ول��ه��ذا ق��ررت 
كل  تكون  اأن 
اأخ������ب������اره������ا 
ال�ضخ�ضية 
ب��ع��ي��دة عن 

الإعالم.
�������������ى  وع�������������ل
اجل���������ان���������ب 
الآخ�������������������������ر، 
ت�������������واج�������������ه 
منى  الفنانة 
زكي وزوجها 

ال��ف��ن��ان اأح��م��د ح��ل��م��ي، هجوما 
كبريا بعد اإع��الن خر ال��ولدة، 
وب��ع��د ح��م��ل ���ض��ري اأخ��ف��ت��ه عن 

اجلمهور واأعني الإعالم.
وب����ع����د ت����اأك����ي����د اخل��������ر، خ���رج 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����ض��ب��اب على 
�ضفحات التوا�ضل الجتماعي 
ليهاجموا الثنائي ب�ضبب قرار 
اإجن��اب��ه��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
طمعا يف اجلن�ضية الأمريكية..

الفنان  ق��دم��ه  م��ا  عك�ض  ع��ل��ى 
"ع�ضل  اأحمد حلمي يف فيلمه 

ت�����ض��ري��ح��ات��ه  وع���ك�������ض  اإ�ضود"، 
الدائمة، حول النتماء للبلد.

واأرج�������ع ال��ب��ع�����ض ���ض��ب��ب اإجن����اب 
م��ن��ى زك���ي يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
النجوم  يتبعها  التي  املو�ضة  اإىل 
ال��ف��ن��ان تامر  وم��ن بينهم  اخ���رياً 
ح�����ض��ن��ي وب�����ض��م��ة ب��و���ض��ي��ل وم��ي 

�ضليم..
وكان اآخر امل�ضاهري الذين اأجنبوا 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ان��ت زينة 
اأنهما  تدعي  ت��واأًم��ا  اأجنبت  التي 

جنال الفنان اأحمد عز.

منى زكي تتعرض للهجوم بسبب إخفاء حملها وإنجابها في أمريكا

مت��ك��ن م����زارع ���ض��وي�����ض��ري م��ن ك�����ض��ر ال��رق��م 
��ي ال��ع��امل��ي لأث���ق���ل ث���م���رة يقطني  ال��ق��ي��ا���ض
)ق��رع ع�ضلي( يف اأوروب���ا وال��ع��امل، حيث بلغ 
امل�ضابقة  ب��ه��ا يف  ���ض��ارك  ال��ت��ي  ال��ث��م��رة  وزن 
الأحد مبدينة لودفيج�ضبورج  اأقيمت  التي 

كيلوغراما.  1054
ومت ح���م���ل ال���ث���م���رة ال���ف���ائ���زة ال���ت���ي ي��ب��ل��غ 
حميطها 5.72 اأمتار على امليزان بوا�ضطة 

جهاز رفع خا�ض.
وقال منظمو امل�ضابقة الأوروبية لأثقل ثمرة 
يقطني اإن املزارع بني ماير متكن بذلك من 
اأوروب��ا  م�ضتوى  على  القيا�ضي  رقمه  ك�ضر 

والعامل للمرة الثالثة على التوايل.
اليقطني تعد جزءا  اأن م�ضابقة وزن  يذكر 
ت��ق��ل��ي��دي��ا م��ن م��ع��ر���ض ال��ي��ق��ط��ني مبدينة 

لودفيج�ضبورج الأملانية.
و���ض��ي��ت��م ع��ر���ض ال��ث��م��ار ح��ت��ى ال���ث���اين من 
ذلك  وبعد  املقبل،  الثاين  نوفمر/ت�ضرين 
ب��ذوره��ا  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ال��ث��م��ار  ف��ت��ح  �ضيتم 
)ال����ل����ب( ال���ت���ي ي���ب���اع ال��ب��ع�����ض م��ن��ه��ا على 

الإنرتنت مببلغ يزيد على مائة يورو.
اإن��ه  الفعالية  اإدارة  با�ضم  متحدثة  وق��ال��ت 
الثمرة  من  ح�ضاء  لعمل  نية  هناك  لي�ضت 
يبلغ  ح�ضاء  لعمل  تكفي  ال��ت��ي  العمالقة 
م��ذاق  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ل���رت،   1400 ن��ح��و 
يكون  ال�ضخمة ل  الثمار  ح�ضاء مثل هذه 

جيدا جدا.

أثقل ثمرة يقطين وزنها طن ومحيطها خمسة أمتار

افتتح فندق »برج العرب« مبدينة دبي، الذي يو�ضف باأنه »الفندق 
الأفخم يف العامل«، اأعلى مركز لل�ضاونا وحمامات البخار يف ال�ضرق 
اإن  اإدارة الفندق يف بيان  150 مرتا. وقالت  الأو�ضط، على ارتفاع 
املركز ال�ضحي الذي ي�ضم ال�ضاونا وحمام البخار يطل على مياه 
بحر اخلليج، وجرى تنفيذه على ارتفاع كبري بنافذة �ضخمة ذات 

موا�ضفات خا�ضة متنع تراكم البخار على الزجاج.
ل����زواره  ي��ت��ي��ح  ف��ق��ط،  ل��ل��رج��ال  املخ�ض�ض  »امل���رك���ز  اأن  واأو���ض��ح��ت 
ملعامل  ب��ان��ورام��ي��ة  روؤي���ة  واأم��ام��ه��م  ال��ب��خ��ار،  بحمامات  ال�ضتمتاع 
الأنباء  وكالة  اأمامه«، ح�ضب  املنت�ضرة  واجل��زر  اخلليج  وبحر  دبي 

الأملانية.

»الساونا« على ارتفاع 150 مترا في برج العرب بدبي

ك�����ض��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة ���ض��ريي��ن ع��ب��د ال���ن���ور ���ض��ّر غ��ي��اب��ه��ا عن 
ان�ضغالها  اأّن  م��وؤك��دة  املا�ضية،  ال��ف��رتة  ط��وال  جمهورها 
“�ضرية  م�ضل�ضل  م��ن  وال��ث��اين  الأول  اجل��زء  ت�ضوير  يف 
النجمة  وكتبت  بالكامل.  وقتها  على  ا�ضتحوذ  حب”، 
ال�ضخ�ضي  ح�ضابها  ع��ر  لها،  تغريدة  يف  اللبنانية، 
على موقع “تويرت”، قائلة “يعني عم فكر غري ا�ضم 
حياتي  _ ل�ضرية ح��ب  _ ���ض��رية م��ن  امل�ضل�ضل 
�ضتقتلكن”.  �ضريل عمر بهل م�ضل�ضل.. على فكرة 
لالإنتهاء  ال��زم��ن  امل�ضل�ضل  عمل  ف��ري��ق  ي�ضابق  كما 
الثاين من  الأخ��رية من اجل��زء  امل�ضاهد  من ت�ضوير 
“�ضرية  م�ضل�ضل  يجمع  حب”.  “�ضرية  م�ضل�ضل 

حب” جنوماً من العامل العربي.

اأك���د ال��ف��ن��ان راغ���ب ع��الم��ة ان���ه غ��ري متحيز لي ط��رف 
اك����ون ط��رف��اً  ول���ن  :”مل  ق���ال  ل��ب��ن��ان، ح��ي��ث  �ضيا�ضي يف 
ولبنان  واجلي�ض  الرزة  جانب  اىل  ال  لبنان  يف  �ضيا�ضياً 
والع�ضرة الف كيلو مرت مربع، علمي هو لبنان وتبعيتي 

مع  ح��دي��ث  يف  ع���الم���ة،  وا����ض���اف  اللبناين”.  للجي�ض 
“املوؤ�ض�ضة  احل�ضناء،  ملجلة  عي�ضاوي  جوزيف  الزميل 
ل  لبناين  اي  ي��وج��د  ول  امل��واط��ن،  خ��دم��ة  الوطنية يف 

ينحني اجالًل امام البذلة الع�ضكرية للجي�ض”.

باملمثل  معرفة  على  تكن  مل  بانها  �ضابا  نيكول  الفنانة  �ضرحت 
ا�ضمه  ا�ضماً، لن  الهندي �ضلمان خان، حيث قالت :”كنت اعرفه 
كان يرتدد على م�ضامعي كثرياً، وعندما قالوا �ضلمان خان وبحثت 
عنه وراأيت وجهه عرفته مبا�ضرة”. وعن م�ضاركته احدى افالمه، 
�ضاأوافق،  املوؤكد  ت��ردد، وقالت :”من  انها �ضتوافق دون  اأك��دت �ضابا 

�ضلمان فنان عاملي، وزادت متابعتي له ولعماله اكرث بعدما 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ي��ه، وه���و �ضخ�ض حم���رتف وي��ع��ل��م ك��ي��ف ي�ضع 
النقاط على احلروف، بال�ضافة ان لديه ح�ضوراً وكريزما 

انهم غاروا  عالية، وكمية معجبني كبرية لدرجة 
عليه مني”.

الفنانة سيرين عبد النور تكشف سر غيابها عن جمهورها

راغب عالمة :” علمي هو لبنان وتبعيتي للجيش اللبناني فقط”

نيكول سابا :”سلمان خان يمتلك كريزما عالية”




