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يتيمه مجلس النواب تبحث عمن يتبناها!

وزارة الداخلية تدعو وسائل االعالم الى توخي الدقة والحذر
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االفتتاحيـة

رئيس التحرير
ذات يوم �صجعت اأمريكا �صدام لكى يحارب اإيران..
الإيرانية  ـ  العراقية  فاتورة احلرب  العرب  ودفع 
والتى زادت عن 400 مليار دولر فى 8 �صنوات.. 
وبعد ذلك جاءت حرب اخلليج واحتالل الكويت 
حرب  فاتورة  العربية  الــدول  ميزانيات  وحتملت 
ثرواته  ونهب  الــعــراق  احــتــالل  كــان  اخلليج..ثم 
من البرتول على يد الحتالل المريكى..مازال 

العراق يدفع الثمن..
واأخريا ظهرت ح�صود الإرهاب فى كل ربوع العامل 
واأ�صاطيل  وطــائــرات  جيو�ش  وجـــاءت  الــعــربــى.. 
�ــصــريــة تدعى  لــتــحــارب منظمة  الــغــربــيــة  الــــدول 
هذه  اأن  الأمريكية  الإدارة  تقديرات  وفى  داع�ش 
احلرب �صوف ت�صتغرق ثالث �صنوات وان نفقاتها 
�صوف  تكاليفها  اأن  اى  �صهريا  دولر  مليار  تبلغ 
تبلغ فى ثالث �صنوات اكرث من 40 مليار دولر 
فى اقل التقديرات ولو اأ�صفنا لهذا الرقم اعادة 
اعمار ما خربته احلرب فى العراق و�صوريا وليبيا 
اأخذت كل مدخرات  اأنها  واليمن ف�صوف تكت�صف 
اأن نت�صور  الـــبـــرتول ولــنــا  الــعــربــيــة مــن  الــــدول 
خ�صائر تدمري اجلي�ش العراقى واجلي�ش ال�صورى 
وما كان لدى ليبيا من موؤ�ص�صات وتر�صانة اأ�صلحة 
ومـــا اأ�ــصــاب الــيــمــن هـــذا بــجــانــب خ�صائر اأخـــرى 
فاتورة  �صداد  فى  العربى  البرتول  دول  حتملتها 
احلرب �صد الإرهــاب.. اإن الغرب بزعامة اأمريكا 
الإرهـــاب منذ الحتالل  الــذى �صنع عفريت  هو 

ال�صوفيتى واحلرب فى اأفغان�صتان..
لــقــد دفـــع الــعــرب فـــاتـــورة كــل هـــذه احلــــروب ثم 
انتهى المر بتدمري قدرات اجليو�ش العربية فى 
�صوريا وليبيا والعراق والآن يقف العامل العربى 
يحارب داع�ش ول احد يعلم من اين جاءت وكيف 
ظــهــرت ولــكــن املــوؤكــد ان داعــ�ــش �ــصــوف تــاأخــذ ما 
بقى مــن مــدخــرات الـــدول الــعــربــيــة..ان اجلميع 
يحارب الآن هذا ال�صبح ول احد يعرف من �صنع 
فى  القاعدة  اأ�صطورة  تكرر  التى  الأ�صطورة  هذه 
اأمريكا  تاأخذ  �صوف  داع�ش  يد  اأفغان�صتان..على 

اآخر ما بقى من اأر�صدة الدول العربية.

فاتورة الحرب

العام  مــن  ال�صابقة  الــنــواب  جمل�ش  دورة  منذ 
تراوح   2014 لعام  اخلا�صة  واملــوازنــة  املا�صي 
يف مكانها وتوؤجل بني جل�صة واخرى وكاأنها ل 
تعني �صيئا بالن�صبة للوطن وم�صتلزمات بنائه .
فــقــد رحــّلــت اىل عـــام اخـــر حــيــث نعي�ش الــيــوم 
عــام جديد  علينا  ليطل  �صهوره  مــن   تبقى  ما 
بعيدا عن  التاأخري  واملوازنة مازالت يف موقف 
القـــــرار الــــذي يــوؤمــن احــتــيــاجــات الــبــالد من 
املطلوبة  املبالغ  وتخ�صي�صات  امل�صاريع  اجنــاز 

مل�صاريع تنموية على طريق التنفيذ املوؤجل .
�صورة املوازنة حاليا هي �صورة مقلوبة اذ توؤكد 
الهوة  النواب عمق  جمريات مناق�صات جمل�ش 
اجلــمــاهــريي  الــوطــنــي  املــطــلــب  بــني  ال�صحيقة 
والـــتـــنـــمـــوي مــــن جـــهـــة وبـــــني غـــيـــاب الــ�ــصــعــور 

�صلبيات  تكون هناك  ...قد  اقرارها  مب�صوؤولية 
املا�صية  الـــذي مت خـــالل احلــقــبــة  الــ�ــصــرف  يف 
يعد كمربر لعدم اقرارها .. لكن  ايجاد خمارج  
لأوجه ال�صرف التي متت قد تف�صي اىل حلول 

لقرار املوازنة .
املوازنة  تاأخذ  اأن  ال�صروري جدا  بات من  فقد 
ذاك  وجـــود  مــن  بالرغم  الإقــــرار  اىل  طريقها 
ال�صتعانة بخرباء  ... فبالأماكن  املايل  العجز 
املال و القت�صاد وكان يجب اأن يتم هذا منذ اأن 

عا�صت املوازنة و�صعا مرتبكا ..
العام  توديع  قبل  و  الأخــرية  الفرتة  ويف  لكننا 
املــا�ــصــي علينا تــاأمــني الــطــريــق الــ�ــصــالــك اأمـــام 
ــــة حــيــث يــنــتــظــرهــا مـــا يــنــتــظــرهــا من  ــــوازن امل
متطلبات تدخل يف �صميم التوجه العام للعراق 
اقت�صاديا و اجتماعيا و تنمويا وفر�ش التعيني 
على  تعتمد  التي  الأمــور  الكثري من  و غريها 

املوازنة كاأ�صا�ش لالنطالق .

للعام الثاني على التوالي... الموازنة في خبر كان
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قال النائب الثاين لرئي�ش جمل�ش النواب ارام �صيخ حممد ان "الربملان �صي�صوت 
يف جل�صة يوم اخلمي�ش على الوزراء الكرد يف احلكومة".

وقال �صيخ حممد للعراقية ان "جل�صة الغد ت�صهد الت�صويت على الوزراء الكرد 
يف احلكومة الحتادية".

وا�صاف ان "وفدا من اقليم كرد�صتان برئا�صة نيجريفان برزاين �صيزور بغداد 
اليوم  للتباحث بالق�صايا العالقة"....

نائب رئيس البرلمان: جلسة اليوم ستشهد التصويت على الوزراء الكرد

assad_assad43@yahoo.com

الحوثيون … ربيع عربي … متأخر

نظام  على  احلوثيون  انتف�ش  طويلة  لفرتة  تهمي�ش  بعد 
عبد الهادي من�صور عبد ربه الذي ت�صلم قيادة اليمن بعد 
الطاحة بالرئي�ش ال�صابق علي عبد اهلل �صالح عرب احتجاج 

�صعبي كبري .
ورغم هذا التغيري يف وجوه ال�صلطة اليمنية ال ان ذلك مل 
ي�صمل ما يطالب به احلوثيني من حقوق واجبة التحقيق 
على النظام … اذ كان احلراك ال�صعبي الذي �صمل قطاعات 
ال�صعب اليمني املختلفة مل يتخلف فيه هوؤلء عن زحفهم 
التي  ال�صا�صية  املــادة  كانوا  ,بــل  التغيري  ثــوار  مع  لل�صوارع 
… فقد ظلت  وتــواريــه عن احلكم  ب�صقوط �صالح  عجلت 

حني  احلوثيني  جتاه  قائمة  املذهبية  او  الطائفية  النظرة 
اعلنه  الذي  احلكومي  الربنامج  ان  حتى  التهمي�ش  ا�صتمر 
ال�صيا�صية  القوى  ا�صتقطاب  يف  ربــه  عبد  اجلديد  الرئي�ش 
اية  مــن  خــال  قــد  احلوثيني  الــثــوار  حركة  وبينها  ال�صعبية 
بها  ي�صتهان  ل  ن�صبة  متثل  التي  الطائفة  هــذه  اىل  ا�ــصــارة 

حني النظر اىل اخلارطة ال�صيا�صية يف بلد كاليمن .
الم�صاك  اىل  دفعا احلوثيني  املق�صود  والتهمي�ش  الهمال 
ان  ما  التي  امل�صلحة  بتظاهراتهم  واخلـــروج  المــور  بزمام 
اكت�صحوا  الطريق حتى  اقدامهم على خطوة  فيها  و�صعوا 
موؤ�ص�صات  ويحتلوا  العا�صمة  اىل  لي�صلوا  وق�صبات  مــدن 

حكومية ذات �صاأن يف هيكل احلكومة والدولة .
تـــاريـــخ احلـــركـــة احلــوثــيــة ومـــا يت�صمنه  يــنــظــر اىل  ومـــن 
التي  والــعــقــيــدة  الــتــغــيــري  لــنــمــوذج  بــرنــاجمــهــا مــن فل�صفة 

يوؤمنون بها �صيتجلى امامه موقف احلركة ب�صكل �صاطع .. 
العقائدية احلوثية  فقد تخللت م�صرية احلركة اجلهادية 
بنوع من يقني الميان باأن ل م�صتقبل لليمن دون ا�صراكهم 

يف اية فعالية او ت�صكيل للحكومة .
لأمريكا  باملوت  يدعوا  م�صتفزا  �صعارا  احلوثيون  “يرفع 
اجلــهــاديــة  بالتنظيمات  مهتمة  املــتــحــدة  الـــوليـــات  ,ولــكــن 
جانبهم  .مــن  اخــر  �صيء  اي  من  اكــرث  /الوهابية  ال�صلفية 
فـــاأن المــريــكــيــني يـــدركـــون ان احلــوثــيــني لــيــ�ــصــوا منظمة 
ل�صتثارة  ,ولي�صعون  والقوميات  للقارات  عــابــرة  ارهابية 

اقليات املنطقة الدينية .”
لإيــران بدعم  التهامات  كانت قد وجهت  اليمنية  ال�صلطة 
ال�صالمية اىل عدم  ايــران  دعــا جمهورية  احلوثيني .ممــا 
املــادي  الدعم  نعلم م�صتوى  هــذه احلركة ول  ثــوار  جتاهل 

واملعنوي الذي كانت ايران تقدمه اىل هذه احلركة .
الــعــمــال  حــــزب  ول  اهلل  كـــحـــزب  لــيــ�ــصــوا  فــاحلــوثــيــون   ”
حيث   , اجلــمــهــوري  اليــرلــنــدي  اجلي�ش  ,ول  الكرد�صتاين 
ي�صار اىل اجلماعة من قبل الكثريين بت�صمية “احلوثيني 
“ال�صباب  او  احلوثية  العنا�صر  او  احلوثية  احلركة  “او 
ان�صار  ا�ــصــم  يتخذوا  ان  قبل  اهلل  ان�صار  “واخريا  املــوؤمــن 
واحل�صينيني  احلــق  باأن�صار  لأنف�صهم   ي�صريون  كانوا  اهلل 

واملجاهدين وجند اهلل ”
ال�صيا�صي  تاأثريهم  خارطة  من  و�صعوا  قد  احلوثيون  كــان 
حركتهم  خــالل  عليه  كــانــوا  مــا  على  لي�صبحوا  وال�صعبي 
قــوتــهــم و�صيطرتهم على  مــيــزت  الــتــي  بــالــ�ــصــورة  الخــــرية 
..المــر  اليمنية  للدولة  �صرتاتيجية  بينها  مهمة  مــواقــع 
بتظاهراتهم  بـــــداأوا  ان  بــعــد   .. تــاأثــريهــم  عــلــى  اكـــد  الـــذي 

ال�صلمية قبل ا�صهر وملا مل يجدوا مفتاحا حللولهم وحتقيق 
مطالبهم هبوا اىل قطع الطرق الرئي�صية بدءاأ من مكان 
تواجدهم يف )�صعدة ( و)اجلوف( و�صول اىل العا�صمة .. 
وكانت �صعاراتهم املرفوعة تندد ب�صيا�صة �صلطة من�صور عبد 
ربه الذي ظل ينظر بعني واحدة اىل احلوثيني ومطالبهم 
بــداأت  الــتــي  تلك  او   .. احلــكــم  يف  امل�صاركة  �ــصــواء  امل�صروعة 

برف�ش “ح�صة اجلرعة ” ورفع ا�صعار الوقود وغريها .
2012 وح�صب مراقبني دوليني فقد تزايدت  ومنذ العام 
قـــوة عقب  يــــزداد  كـــان  وان متــردهــم   .. احلــوثــيــني  �صعبية 
ال�صباب  معاجلة  دون  اليمنية  احلكومة  ت�صنها  حــرب  كل 
مع  املتعاطفة  الدميغرافية  امل�صاحة  زيــادة  وراء  احلقيقية 
قيادة  ا�صتطاع  الــذي  احلوثي  امللك  عبد  بقيادة  احلوثيني 

احلركة اىل حيث م�صارف العرتاف بها دوليا وحمليا.

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ واسط

/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

الربعاء,  اليوم  مع�صوم,  فــوؤاد  اجلمهورية  رئي�ش  عد 
والنفط  املحكمة الحتــاديــة,  التاأخر يف اجنــاز قوانني 
الكثري من  والغاز, وجمل�ش الحتــاد, �صبباً يف حــدوث 

امل�صكالت.
اقــرار  لــه مبنا�صبة ذكــرى  وقــال مع�صوم خــالل كلمة 
العراقية  تلقت  ملكتبه  بيان  بح�صب  العراقي  الد�صتور 
يوم  ذكــرى  واعــتــزاز  بفخر  ن�صتعيد  "اننا  منه  ن�صخة 
اإقرار الد�صتور يف اخلام�ش ع�صر من ت�صرين الأول عام 
العراق ي�صّوت  دائم جلمهورية  د�صتور  كاأول   ,2005
موؤقت  بد�صتور  العمل  مــن  عــقــود  بعد  ال�صعب  عليه 
وبقرارات اآنية ومرجتلة للحكم الدكتاتوري امل�صتبد".

الد�صتور  كتابة  يف  احلثيث  العمل  كــان  لقد  واأ�ــصــاف 
قوة  عن  العملي  التعبري  هو  بنوده  م�صودة  ومناق�صة 
الإرادة ومهنية اجلهد الوطني اخلال�ش وال�صعي من 
وعن  ال�صعب  روح  عن  معرباً  الد�صتور  يكون  اأن  اأجــل 
تطلعات جميع ابنائه اإىل حياة حرة وعادلة قائمة على 
امل�صاركة والتنوع", مبيناً اإن "هذا هو ما جعل ال�صعب 
ان  على  م�صددا  لد�صتوره",  �صاحقة  باأكرثية  ي�صوت 
اختاروا دولة دميقراطية  الت�صويت  "العراقيني بهذا 
احتادية وحرة, وطووا تاريخاً من الطغيان والتع�صف 

والتمييز".
الــتــي حتلى بها  واثــنــى على روح ال�ــصــرار واحلــر�ــش 
الذي  الد�صتور  باختيار  حقهم  ممار�صة  يف  العراقيون 
املــاليــني  الــوطــنــيــة, وقـــال ان خـــروج  يــحــدد حقوقهم 
اأجــل الت�صويت كان الإ�ــصــارة الأكــرب التي اطلقها  من 
والــعــنــف,  الرهــــاب  حتــديــه  معلنا  الــعــامل  اإىل  �صعبنا 
ومـــوؤكـــداً اإرادتـــــه يف احلــيــاة والــتــقــدم والــ�ــصــالم وبــنــاء 
اأعقبت  التي  ال�صنوات  هــذه  وخــالل  املوؤ�ص�صات,  دولــة 
بت�صريع  ال�صلة  ذات  ال�صلطات  الد�صتور جنحت  اإقــرار 
كــثــري مــن الــقــوانــني الـــالزمـــة للعمل الــد�ــصــتــوري يف 

عــدد  يـــزال  ل  فيما  والـــدولـــة,  احلــيــاة  مفا�صل  بع�ش 
من م�صاريع القوانني املهمة الأخرى تنتظر الت�صريع 
املواطنني, وهي مهمة  املوؤ�ص�صات وحياة  لتي�صري عمل 
ومبا  م�صوؤولية  بكل  بها  ال�صطالع  يتوجب  اأ�صا�صية 

ت�صتحقه من اهتمام".
الــتــاأخــر يف اجنـــاز عــدد من  الرئي�ش مع�صوم  واعــتــرب 
البلد والت�صرف  باقت�صاد  املا�صة  ال�صلة  القوانني ذات 
حــدوث  يف  �صبباً  والــغــاز  النفط  قــانــون  مثل  بــرثواتــه 
الكثري من امل�صكالت التي كان ميكن تفاديها فيما لو 
�صنوات, ملفتا اىل  املتاأخر منذ  القانون  ت�صريع  جرى 
باكتمال هيكل  لها �صلة  "التاأخر يف اجناز قوانني  اأن 
موؤ�ص�صات الدولة هو الآخر كان م�صكلًة وّلدت م�صكالت 
كــثــرية, حيث مــا زال مــ�ــصــروع مــقــرتح قــانــون جمل�ش 
املحكمة الحتــاديــة يتطلبان  قــانــون  الحتـــاد وكــذلــك 

اأولوية يف العمل الت�صريعي املقبل".
العمل مبوجبه,  وبــدء  الد�صتور  اإقـــرار  يــوم  "يف  وبــني 
فاإن  به,  اأق�صمنا  ومبا  الد�صتورية  م�صوؤولياتنا  وبحكم 
ال�صهر الدائم من اأجل اللتزام بالد�صتور و�صونه من 
النتهاك والتجاوز هو املبداأ الأول الذي التزمنا ونلتزم 
به ونعمل من اأجل اأن يكون هو قانون احلياة يف الدولة 
من  اأمــامــنــا  ولي�ش  �صلطاتها,  وخمتلف  وموؤ�ص�صاتها 
عة �صوى د�صتور دولتنا  دة وم�صرَّ وثيقة جاِمعة وموحِّ
الدميقراطية", م�صتدركا بقوله "فاإن العمل مبوجبه 
الأكيد لوحدة اجلهود وهو  ال�صمان  انتقائية هو  بال 
ال�صبيل حلياة اأكرث تقدماً وتعاي�صاً و�صالماً, خ�صو�صاً 
اأننا يف مرحلة مهمة وح�صا�صة من تاريخ العراق حيث 
خا�ش  وب�صكل  الرهـــاب  من  حقيقية  حتديات  نواجه 
من تنظيم داع�ش, ول �صبيل لدحره من دون التما�صك 
والتكاتف من اأجل حفظ الوحدة الوطنية والدفاع عن 

حرية واأمن ال�صعب والبلد"

رئيس الجمهورية: التأخر في انجاز قوانين المحكمة االتحادية 
والنفط والغاز ومجلس االتحاد سبب في حدوث المشاكل

�ــصــيــع جمــلــ�ــش الـــنـــواب �ــصــبــاح الربـــعـــاء 
, جــثــمــان الــنــائــب عـــن كــتــلــة بـــدر احــمــد 
اثــــر ا�ــصــتــ�ــصــهــاده يف تفجري  اخلـــفـــاجـــي  

مدينة الكاظمية ام�ش .
" �ــصــارك يف  انــه  العراقية  واأفـــاد مرا�صل 
النواب  جمل�ش  رئي�ش  اخلفاجي  ت�صييع 
�صليم اجلـــبـــوري ونــائــبــه هــمــام حــمــودي 
العامري مع  هــادي  بدر  ورئي�ش منظمة 
املالكي  نــوري  اجلمهورية  رئي�ش  نائبي 
وا�ــصــامــة الــنــجــيــفــي ومــ�ــصــوؤولــني ونـــواب 

اخرين .
يذكر ان النائب احمد اخلفاجي ا�صت�صهد 
احد  ا�صتهدف  انــفــجــار  الــثــالثــاء يف  يــوم 

مداخل مدينة الكاظمية.

مجلس النواب يشيع 
جثمان الخفاجي بمشاركة 

مسؤولين ونواب
المن  نائب م�صت�صار  العبادي  الدكتور حيدر  الــوزراء  رئي�ش  ا�صتقبل 

القومي المريكي توين بلنكن والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء , بح�صب بيان للمكتب العالمي لرئي�ش الوزراء 
داع�ش  تنظيم  العراق يف حربه �صد  مل�صاعدة  الدولية  , بحث اجلهود 
الرهابي بال�صافة اىل التعاون المني بني العراق والوليات املتحدة.
وا�صار الدكتور العبادي اىل :” ان تنظيم داع�ش الرهابي خطر يهدد 
جــادا يف  يكون  ان  الـــدويل  املجتمع  وعلى  والــعــامل.  واملنطقة  الــعــراق 
حماربة هذا التنظيم الرهابي”, مبينا :” ان القوات المنية العراقية 
تدافع بب�صالة عن ار�ش العراق وحتقق العديد من النت�صارات وعلى 

اجلميع م�صاندتها “.
واعرب رئي�ش الــوزراء عن امله بان تفي الوليات املتحدة المريكية 
قواتنا  :” ان  وقــال   , وقت  باأ�صرع  العراقي  اجلي�ش  بت�صليح  بوعودها 
المنية تخو�ش حرب وجود وبقاء �صد ع�صابات داع�ش الجرامية “.

العراقية يف  بــالده جلهود احلكومة  دعــم  بلنكن عن  من جانبه عرب 
حماربة التنظيمات الرهابية.

اكد نائب رئي�ش اجلمهورية نوري املالكي, الثالثاء, ان العراق ل ي�صلح ال 
ان يكون موحداً, لفتاً اىل ان من يتحدث عن تق�صيم العراق يعي�ش حالة 
من الوهم. وقال املالكي يف كلمة خالل لقائه ب�صويخ الع�صائر يف الكوت “نحن ل نرف�ش امل�صاعدة من قبل التحالف 
راأ�ــش حربة لتغيري اقليمي بل نريد حتالفا دوليا �صمن القانون  الــدويل واإمنــا ل ينبغي بهذا التحالف ان يكون 
والتفاقيات”. وا�صاف ان “العراق ل ي�صلح اإل ان يكون موحدا واإل فلن يكون هناك عراقا”, لفتاً اىل ان “من 
كانت خطة  ال�صابق  النبار يف  “العت�صامات يف  ان  واو�صح  الوهم”.  يعي�ش حالة من  العراق  تق�صيم  يتحدث عن 

لتدمري ال�صيا�صة وا�صتطعنا ال�صيطرة على الرهاب لكن مع ال�صف دخل لنا عن طريق مطالب العت�صامات”.

المالكي: من يتحدث عن تقسيم العراق يعيش حالة من الوهم

العبادي لبلنكن : نأمل بان تفي امريكا 
بوعودها بتسليح الجيش العراقي



العراقية  : بغداد ..

قال ع�ضو جلنة النازحني النيابية عقيل الزبيدي 
جذرية  ح��ل��ول  لو�ضع  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  "ان 
عاجلة ملو�ضوع النازحني"،  م�ضددا على "�ضرورة 
يف  او���ض��اع��ه��م  ملعاجلة  �ضريعة  ت�ضريعات  ا���ض��دار 

البلد".
النازحني  جلنة  ع�ضو  الزبيدي  النائب  وا���ض��اف  
تنتظر  وع�����ض��ي��ب��ة  ق��ا���ض��ي��ة  اي���ام���ا  ان  ال��رمل��ان��ي��ة 
النق�ص  ب�ضبب  ت��واج��ده��م  م��ن��اط��ق  يف  ال��ن��ازح��ني 
امل��وؤن والتجهيزات، ف�ضال عن الظروف  احل��اد يف 

االيام  يف  �ضتح�ضل  التي  املتوقعة  ال�ضيئة  اجلوية 
املقبلة.

وا�ضار النائب الزبيدي اىل �ضرورة ت�ضهيل ح�ضول 
امل��وظ��ف��ني م���ن ال��ن��ازح��ني ع��ل��ى روات��ب��ه��م امل��ال��ي��ة 
وت�ضهيل مبا�ضرتهم يف الدوائر املماثلة لدوائرهم 

يف املحافظات التي نزحوا اليها.
الكرد�ضتاين  التحالف  ع��ن  النائب  ان  اىل  ي�ضار 
ان يتم  اك��د على ���ض��رورة  ق��د  ال�����ض��ع��دون  حم�ضن 
و�ضع اآلية خا�ضة ملعاجلة او�ضاع النازحيني عالوة 
على تفعيل عمل وزارة الهجرة واملهجرين ب�ضكلها 

ال�ضحيح واملطلوب.

بغداد - العراقية

قال الرئي�ص االمريكي باراك اوباما "�ضنو�ضع 
ال  وان  داع�����ص  ���ض��د  و�ضتتطور  عملياتنا  م��ن 
يكون للتنظيم مالذا اآمنا يف العراق و�ضوريا".
روؤ�ضاء  اجتماع  اوباما خالل ح�ضوره  واأ�ضاف 
ارك������ان ج��ي��و���ص 22 دول�����ة يف ق���اع���دة ج��وي��ة 
ق����رب وا���ض��ن��ط��ن ب��ح�����ض��ور وف����د ال����ع����راق ان 
"العملية الدولية �ضد داع�ص راينا فيها بع�ص 
النجاحات واالخفاقات ولكن متكنا من ايقاف 
داع�ص يف اربيل وانقذنا املئات يف جبل �ضنجار 
وحمينا �ضد املو�ضل ومنعنا من تدفق املقاتلني 

اىل العراق".
وهذه  �ضتتوا�ضل  "ال�ضربات اجلوية  ان  واأك��د 
وهي مبراحلها  االمد  �ضتكون طويلة  احلملة 
االولية ورمبا تكون هناك جناحات واخفاقات 

ولكن املهم نحن متحدون �ضد االرهاب".
"قلقه  ع����ن  االم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������ص  واع��������رب 
م���ن االو�����ض����اع االم��ن��ي��ة يف االن���ب���ار وم��دي��ن��ة 
بع�ص  يف  داع�����ص  تنظيم  ت��ق��دم  "مع  ك��وب��اين 
على  الق�ضاء  ���ض��رورة  على  املناطق"م�ضددا" 
داع�ص ونحن متحدون على ذلك مع �ضركائنا 
دول  جلميع  الفو�ضى  ينقلون  قد  فامل�ضلحني 

العامل".
"هذه احلملة لي�ضت ع�ضكرية  وقال اوباما ان 
ف��ق��ط ف��ن��ح��ارب اي��دل��وج��ي��ة م��ت�����ض��ددة وه��ن��اك 
طائفية وانق�ضامات يف املنطقة وهي من غذت 
ت��ل��ك اجل��م��اع��ات ف��ه��ن��اك ح���رم���ان اق��ت�����ض��ادي 
االن��خ��راط  اىل  ال�ضباب  ت��دع��و  فيها  وب��ط��ال��ة 

بهكذا اعمال غري قانونية".
يكون  لن  التنظيم  على  "الق�ضاء  ان  واأ�ضاف 
ال��ق��ادة  ق��ال��ه  م��ا  وه���ذا  فقط  ع�ضكرية  بحملة 
التوا�ضل  على  العمل  ويجب  هنا  الع�ضكريون 
داع�ص يف  التي متنع حماربة  و�ضد اخلالفات 

العراق و�ضوريا".

"ت�ضكيل  ان  اىل  االم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ص  واأ����ض���ار 
احلكومة العراقية برئا�ضة حيدر العبادي كان 
خالل  م��ن  االره����اب  �ضد  لل�ضعي  مهما  ام���را 

�ضمها جميع االطراف".
وقال اوباما "�ضنو�ضع من عملياتنا و�ضتتطور 
���ض��د داع�����ص وان ال ي��ك��ون ل��ه��ا م���الذ ام���ن يف 
"م�ضددا على"اأهمية ان يكون  العراق و�ضوريا 
املعلومات  وتبادل  االت�ضاالت  يف  تطور  هناك 

ال�ضرطان  ه���ذا  ع��ل��ى  للق�ضاء  اال���ض��ت��خ��ب��اري��ة 
االرهابي".

كما �ضدد على "وجوب ا�ضتمرار عملية تقدمي 
امل�ضاعدات االن�ضانية لالجئني والنازحني".

وثمن الرئي�ص االمريكي "كل الدول املجتمعة 
�ضد تنظيم داع�ص وهناك اجماع بينها وروؤية 
والتزام لتحقيق تقدم يف هذه احلرب وب�ضكل 

ملمو�ص".

ويعقد روؤ�ضاء اأركان جيو�ص 22 دولة اجتماعاً 
ب��داأ ال��ي��وم ال��ث��الث��اء وينتهي غ��دا االرب��ع��اء يف 
لبحث  وا�ضنطن  ق��رب  اجلوية  ان��دروز  قاعدة 
داع�ص  تنظيم  �ضد  ال���دويل  التحالف  ج��ه��ود 

االرهابي يف العراق و�ضوريا.
وميثل العراق امل�ضارك يف املوؤمتر وفد ع�ضكري 
زيباري  بابكر  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص  برئا�ضة 
ح��ي��ث ي��ع��د امل��وؤمت��ر اأول ل��ق��اء م��ن ن��وع��ه منذ 

ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ال�����دويل-  ال��ت��ح��ال��ف  ت�ضكيل 
الواليات املتحدة يف �ضهر اأيلول املا�ضي.

وكان رئي�ص هيئة االركان االمريكية امل�ضرتكة 
اجلرنال مارتن دميب�ضي قال االربعاء املا�ضي 
اح��ت��م��االت  �ضيبحث  امل��رت��ق��ب  "االجتماع  ان 
ت�����ض��ك��ي��ل ق���وة ب��ري��ة ل��دع��م ع��م��ل��ي��ات الق�ضف 

اجلوي".
26 م���ن اي��ل��ول  ي��ذك��ر ان دمي��ب�����ض��ي، ق���ال يف 
امريكية  لي�ص  برية  ق��وة  اىل  "نحتاج  املا�ضي 
ملواجه تنظيم داع�ص "م�ضريا اىل ان"ال�ضربات 
اجلوية لن تكون كافية للق�ضاء على داع�ص يف 

العراق و�ضوريا".
ل��ك��ن م�����ض��وؤوال ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي 
"هوؤالء قادة ع�ضكريون ولي�ضوا �ضناع  قال ان 
اإع��الن��ات  اأح��د  يتوقع  اأن  يجب  وال  �ضيا�ضات، 

جديدة من هذا املوؤمتر".
وكانت احلكومة العراقية اأكدت اأكرث من مرة 
رف�ضها لفكرة تواجد قوات برية اجنبية على 
تكون  وان  داع�ص  ملحاربة  العراقية  االرا���ض��ي 
بالغطاء  دع��ه��م  م��ع  ف��ق��ط  للعراقيني  امل��ه��م��ة 
ذل��ك  ال��ت��ح��ال��ف م�ضتثنية م��ن  ل���دول  اجل���وي 

م�ضاركة الدول العربية بهذه الغارات.
من جهة اخرى، �ضرح م�ضوؤولون يف البنتاغون 
ان "القوات احلكومية العراقية بحاجة ملحة 
تنظيم  م��واج��ه��ة  م��ن  لتتمكن  ال��ت��دري��ب  اىل 
داع�����ص يف غ���رب ال��ب��الد ح��ي��ث ت��ب��دو يف و�ضع 
يتعر�ص  العراقي  "اجلي�ص  ان  ه�ص"م�ضيفا 
ل�ضغوط م��ت��زاي��دة يف االأن��ب��ار، وال��و���ض��ع ه�ص 
القوات وهي �ضامدة لكن  ام��داد  ويتم  هناك، 

االمر �ضعب ومرهق".
وك���ان وزي���ر ال���دف���اع االم���ريك���ي ت�����ض��اك هيغل 
العراقية  االأم��ن  ق��وات  اأن  املا�ضي  اأك��د االح��د 
ت�ضيطر متاماً على بغداد لكنه قال اإن "القتال 
االأم��د  طويلة  عملية  داع�����ص  تنظيم  لهزمية 
وبالدنا �ضت�ضتمر يف م�ضاعدة القوات العراقية 

يف تعزيز مواقعها هناك

بغداد - العراقية
 

ق���ال رئ��ي�����ص ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ان 
ان  م���وؤك���دا  اآمنة"،  ب���غ���داد  "العا�ضمة 

تراجع". يف  االرهابية  داع�ص  "ع�ضابات 
واأ�ضاف العبادي يف كلمة له خالل حفل 
ت��خ��رج دورة ���ض��ب��اط م��ك��اف��ح��ة االره����اب 
مدينة  يف  ال��راب��ع��ة  الع�ضكرية  الكلية  يف 
ال��ن��ا���ض��ري��ة ال��ت��ي و���ض��ل��ه��ا ���ض��ب��اح ام�����ص 
وم�����ض��ت��ق��رة،  اآم���ن���ة  ب���غ���داد  ان"العا�ضمة 
واملجاميع االرهابية تندحر بعيدا عنها".

تتلقى  داع�����ص  "ع�ضابات  ان  اىل  وا���ض��ار 
�ضربات موؤثرة وموجعة من قبل القوات 

االمنية وقوات احل�ضد وال�ضعبي".
االره���اب���ي  "العدو  ان  ال���ع���ب���ادي،  وب����ني 
يبث  ان  يحاول  داع�ص  بع�ضابات  املتمثل 
معنويات  من  للنيل  املغر�ضة  اال�ضاعات 
�ضد  حربه  يف  و�ضموده  العراقي  ال�ضعب 
االرهاب، واخرها احلديث عن تهديدات 

امنية حتيط بالعا�ضمة بغداد".
وقال رئي�ص الوزراء "اوؤكد الهايل بغداد 
حممية  ب��غ��داد  ان  جميعا  ول��ل��ع��راق��ي��ني 
بل  امنة،  وهي  امل�ضلحة  وقواتها  بابنائها 
اننا و�ضعنا من احلدود االمنة للعا�ضمة 
�ضرقا  اخللف  اىل  داع�����ص  خاليا  ودفعنا 

وغربا و�ضماال وجنوبا".
توجه  االم��ن��ي��ة  "القوات  ان  اىل  ول��ف��ت 
اليوم �ضفعة العداء العراق ومن يريدون 
���ض��را ب���ه، وه���ا ه��م ال��ي��وم رغ���م ال�����ض��روف 
ال��ع�����ض��ي��ب��ة ي����وؤك����دون ان ل��ه��م ع��زمي��ة ال 
بطوليا  وان��دف��اع��ا  ق��وي��ة  وارادة  تنثني 
ال�ضرف  ���ض��اح��ات  يف  ل��الره��اب  للت�ضدي 

والفداء".
داع�����ص  "ع�ضابات  ان  ال��ع��ب��ادي  واو����ض���ح 
تتلقى �ضربات موؤثرة وموجعة من قبل 
وال�ضعبي  احل�ضد  وقوات  االمنية  القوات 
يلجاأ  املهزوم  التنظيم  ولذلك ترون هذا 
ال�ضعاف  ال�ضائعات  عر  ال�ضعب  ل�ضرب 

معنويات املواطنني".
واأ���ض��اف ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات امل�ضلحة 

و���ض��ن��الح��ق  ق��ري��ب��ا  ت��ك��ري��ت  "�ضنحرر 
املتورطني بجرمية �ضبايكر"، م�ضيفا ان 
وهذا  ملنازلهم  �ضيعودون  النازحني  "كل 

اليوم لي�ص ببعيد".
كامل  �ضي�ضمل  "التحرير  ان  اىل  واأ���ض��ار 
م����دن حم��اف��ظ��ة ����ض���الح ال���دي���ن ق��ري��ب��ا 
و���ض��ن��الح��ق ك���ل امل���ت���ورط���ني يف ج��رمي��ة 
من  امل��ئ��ات  �ضحيتها  راح  ال��ت��ي  �ضبايكر 

اجلنود العراقيني العزل ".
االم��ن��ي��ة  "القوات  ان  ال���ع���ب���ادي  وق�����ال 
م�ضاحات  على  حاليا  ت�ضيطر  العراقية 
وا����ض���ع���ة م���ن ارا�����ض����ي حم��اف��ظ��ة ���ض��الح 
�ضيتم حترير  ج���دا  ال��ق��ري��ب  ويف  ال��دي��ن 
وتخلي�ضها  ب��ال��ك��ام��ل  م��ن��اط��ق��ه��ا  ب��ق��ي��ة 
م��ن ���ض��ط��وة ع�����ض��اب��ات داع�����ص االره��اب��ي��ة 
وامل����ت����ح����ال����ف����ني م���ع���ه���ا م�����ن ال��ب��ع��ث��ي��ني 

والع�ضابات االجرامية".
وتابع "كما نطمئن ذوي �ضحايا �ضبايكر 
بقتل  امل��ت��ورط��ني  للمجرمني  مبتابعتنا 
اجلنود ، وانا اعدهم باننا لن نتوقف عن 
بهم  االي��ق��اع  م��ن  و�ضنتمكن  مالحقتهم 
عنهم  معلومات  م��ن  لدينا  م��ا  على  بناء 
ولن يفروا من يد العدالة و�ضنك�ضف كل 

ابعاد هذه اجلرمية".
كل  م���ن  "�ضنقت�ص  ب��ال��ق��ول  وا���ض��ت��ط��رد 
من  معهم  واملتحالفني  داع�����ص  ع�ضابات 
بهذه  ت��ورط��وا  ال��ذي��ن  ال�ضدامي،  البعث 
اجلرمية ، و�ضنحا�ضب من ق�ضر يف عمله 

وادى اىل وقوع هذه اجلرمية".
واكد "اننا ندافع عن كل مدينة تتعر�ص 
التام هو واجابنا  لالرهاب وان التطهري 
اليوم  اىل  ونتطلع  م�ضوؤولياتنا،  و�ضميم 
ديارهم"،    اىل  فيه  النازحون  يعود  ال��ذي 
اليوم  ذل��ك  ب��ان  ثقة  بكل  "نعلن  م�ضيفا 
بعون  اليد  مبتناول  ه��و  ب��ل  ببعيد  لي�ص 
�ضفا  ووق��وف��ك��م  ووع��ي��ك��م  وبهمتكم  اهلل 

واحدا وبعزمية اخوانكم املقاتلني".
قد  العبدي  ح��ي��در  ال����وزراء  رئي�ص  وك���ان 
و����ض���ل ���ض��ب��اح ال���ي���وم اىل حم��اف��ظ��ة ذي 
ق���ار ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف ح��ف��ل ت��خ��رج ال����دورة 
ال��ت��اه��ي��ل��ي��ة ال����� 76 ل��ل��ك��ل��ي��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
الرابعة، التي ت�ضم 225 �ضابطا برتبة 

مالزم يف جهاز مكافحة االرهاب.
احلكومة  باع�ضاء  العبادي  �ضيلتقي  كما 
لبحث  املحافظة  يف  وامل�ضوؤولني  املحلية 

عدد من امللفات اخلدمية واالمني.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
ا�ضتثناء  ام�ص  يوم  ال��وزراء يف جل�ضته  قرر جمل�ص 
التعاقد مع احدى ال�ضركات اليابانية من تعليمات 

تنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ ل�ضنة 2014.
وال�ضبب املفهوم يف ذلك هو ان اتباع هذه التعليمات 
ي�����ض��ت��ل��زم وق��ت��ا ط��وي��ال ق��د ال ت�ضمح ب��ه ال��ظ��روف 
التي  التناف�ضية  العمل  طبيعة  حتى  او  ال��ط��ارئ��ة 

ت�ضتلزم ال�ضرعة يف اإبرام التعاقد واإجناز العمل.
ال��ع��راق مي��ر ب��ظ��روف ق��اه��رة ���ض��واء جلهة اخل��راب 
الذي حل به طيلة عهد النظام ال�ضابق ذي احلروب 
البناء  اع����ادة  اىل  ال��ب��ل��د  ح��اج��ة  جل��ه��ة  او  املتتالية 
واالإع��م��ار. وه��ذا ي�ضتلزم ت�ضهيل اج��راءات التعاقد 
وت�ضريعها و�ضوال اىل جعل البلد ور�ضة عمل وبناء 

متوا�ضلني تعو�ص عن �ضنوات اخلراب التي مرت.
تلكاأت  االع��م��ار  واإع���ادة  البناء  عملية  ان  �ضرا  لي�ص 
كثريا الأ�ضباب كثرية اي�ضا. واحد هذه اال�ضباب هو 
اجراءات التعاقد والتعليمات احلكومية بهذا ال�ضاأن 
دون اإغ��ف��ال اال���ض��ب��اب وال��ع��وام��ل االخ���رى بطبيعة 

احلال.
ولدينا ق�ض�ص واأمثلة كثرية يف هذا ال�ضاأن ترهن 
على �ضحة ما نذهب اليه وهي ق�ض�ص يعرفها كل 
اأق�ضام  امل�ضتقلة وموظفي  الهيئات  وروؤ�ضاء  ال��وزراء 

او مديريات العقود وغريهم.
التقليل  ت�ضتهدف  االج��راءات  ان هذه  احيانا  يقال 
من فر�ص الف�ضاد. لكن التجربة العملية ال تدعم 
هذا االدعاء. بل ان الف�ضاد يزداد مع تعقد االجراءات 

الروتينية وزيادة حلقات الروتني االداري.
املو�ضوع  بهذا  بجدية  التفكري  اىل  مدعوة  الدولة 
احلكومية  العقود  لتنفيذ  تعليمات  اىل  والتو�ضل 
االعمار  م�ضاريع  ودف��ع  العمل  ت�ضريع  على  ت�ضاعد 
وال���ب���ن���اء وال��ت��ن��م��ي��ة اىل االم������ام ول��ي�����ص اإع��اق��ت��ه��ا 

وعرقلتها.

تعليمات
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العبادي: داعش في تراجع وسنقتص من مجرمي سبايكر مع قرب تحرير تكريت
العراقية / بغداد

دع����������������������ا وزي�����������������ر 
اخلارجية اإبراهيم 
االأمم  اجل��ع��ف��ري، 
اإىل  امل��������ت��������ح��������دة 
ا���ض��ت��ث��م��ار ال���دع���م 
ال������دويل مل�����ض��اع��دة 
ال�����ع�����راق، م���وؤك���دا 
دعم  ���ض��رورة  على 
احلكومة العراقية 
الإع��������������ادة االأم��������ن 
فيما  واال�ضتقرار، 
اأ�ضاد ممث�ل االأمني 
ال���������ع���������ام ل���������الأمم 
امل��ت��ح��دة ن��ي��ك��والي 
م�������ي�������الدي�������ن�������وف 
ب���ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة 
ال��ع��راق��ي��ة وم��ده��ا 
م���ع دول  ج�������ض���ورا 

العامل.
ب��ي��ان  وا�����ض����اف يف 
������������ض�����������در ع�����ق�����ب 

نيكوالي ميالدينوف  املُتِحدة  العام لالأمم  االأم��ني  لقائه مبمث�ل 
مل�ضاَعدة  ال��دويل  الدعم  ا�ضتثمار  عليها  املتحدة  “االأمم  اإن   ”
العراق”، م�ضددا على “اأهمية اأن تقدم االأمم املتحدة كل خراتها 
واال�ضتقرار،  االأمن  الإعادة  العراقية  احلكومة  لدعم  واإمكانياتها 

وعودة اال�ضر النازحة اإىل مناطق �ضكناها”.
والدول  املُتِحدة،  االأمم  ملُ�ضاَعدة  بحاجة  “العراق  اأَن   ، اىل  وا�ضار 
ت�ُبَذل  التي  ب�”اجلهود  ُم�ضيداً  داع�ص”،  �ضدَّ  حربه  يف  ال�ضديقة 
املُ�ضاَعدات  وتقدمي  العراق،  ملُ�ضان�َدة  ال��دول  من  العديد  قبل  من 
ُم��واَج��ه��ات  ت�ضهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ال��ن��ازح��ة يف  للعوائل  االإن�����ض��ان��ّي��ة 

ع�ضكرّية �ضدَّ التنظيمات االإرهابّية”.

دعوة األمم المتحدة إلى استثمار 
الدعم الدولي لمساعدة العراق

اوباما: عملياتنا ستتطور ضد تنظيم داعش للقضاء عليه ولن تكون عسكرية فقط

العراقية  : بغداد ..

اأع����ل����ن ال���ن���ائ���ب ع��ن 
ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
خ��ال��د اال����ض���دي، عن 
ق���رب اإع����الن اأ���ض��م��اء 
امل��ر���ض��ح��ني ل��وزارت��ي 
ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة، 
�ضرورة  على  م�ضددا 
ح�������ض���م ت�����ض��م��ي��ت��ه��م 
خ����������الل اال������ض�����ب�����وع 

اجلاري.
وق�������ال ال���ن���ائ���ب ع��ن 

�ضحفي  ت�ضريح  يف  اال���ض��دي  خالد  الوطني  التحالف 
االأ�ضماء  توا�ضل م�ضاوراتها حول  ال�ضيا�ضية  “الكتل  ان 

املر�ضحة لتويل الوزارات االمنية”.
على  اتفاقا  �ضت�ضهد  املقبلة  �ضاعة   48 “ال�  ان  واأ�ضاف 
ا���ض��م��ني م��ن ب��ني اال���ض��م��اء امل��ط��روق��ة حت��ظ��ى بالتوافق 
النواب  جمل�ص  يف  عليها  للت�ضويت  النيابية  الكتل  من 
نهاية اال�ضبوع، م�ضددا على �ضرورة ان “يتم ح�ضم ملف 

الوزارات االمنية وت�ضمية وزراء للداخلية والدفاع”.
الإنهاء  الكتل  وب��اق��ي  التحالف  يف  “االإطراف  ان  واك��د 
االأ���ض��م��اء  ح���ول  ب�ضيطة  “خالفات  ان  م��ب��ي��ن��ا  االأم�����ر، 
بتاأييد  م��ل��وح��ا  ع��ن��ده��ا،  ال��ت��وق��ف  ينبغي  ال  امل��ط��روق��ة 
العامري  ه��ادي  ب��در  كتلة  رئي�ص  لتويل  الكتل  غالبية 

من�ضب وزارة الداخلية.

االسدي: 48 ساعة تفصل بين تسمية 
الوزراء االمنيين او تأجيل ذلك العراقية / بغداد

اأك�����د رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص االأع���ل���ى االإ����ض���الم���ي ع��م��ار 
على  خ��ط��راً  ميثل  “داع�ص”  تنظيم  اأن  احلكيم، 
ال�ضلم واالأمن الدويل، فيما دعا الع�ضائر العربية 
يف امل��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة اإىل اخ���ذ دوره�����ا مب��واج��ه��ة 

تنظيم “داع�ص”.
االأعلى  املجل�ص  “رئي�ص  اإن   ، وقال مكتب احلكيم 

ب��غ��داد  يف  مبكتبه  ا�ضتقبل  ال��ع��راق��ي  االإ���ض��الم��ي 
توين  االأم��ريك��ي  القومي  االأم��ن  م�ضت�ضارة  نائب 
داع�ص  اأن  اأك��د  “احلكيم  اأن  اإىل  بلينكن”، م�ضرياً 
ال متثل خطراً على العراق فح�ضب اإمنا هي خطر 

على ال�ضلم واالأمن الدويل”.
و�ضدد احلكيم بح�ضب البيان على اأهمية “اجلدية 
ال��ع�����ض��ائ��ر  داع���ي���اً  داع�ص”،  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
يف  دوره��ا  “اخذ  اإىل  الغربية  املناطق  يف  العربية 

مواجهة تلك الع�ضابات”.

النائب عقيل الزبيدي: ايام قاسية تنتظر النازحين 
اذا لم تتم معالجة اوضاعهم بشكل عاجل

الحكيم يدعو العشائر في المناطق الغربية إلى اخذ دورها بمواجهة داعش

العراقية / رغد محمد دحام

داع�ص  تيار اال�ضالح على �ضرورة حماربة ع�ضابات  �ضدد 
امل�ضلحة  القوات  �ضد  تتبعه  ال��ذي  النهج  بنف�ص  االرهابية 
ودح�ص وتفنيد ا�ضاعاته ون�ضر انت�ضارات اجلي�ص العراقي.
” ال�ضعب  وق����ال ال��ن��ائ��ب ع��ن ال��ت��ي��ار ت��وف��ي��ق ال��ك��ع��ب��ي ان 

ال��ع��راق��ي ���ض��ع��ب واع����ي مي��ت��ل��ك روؤي����ة ع��ن اال���ض��ال��ي��ب ايل 
عالوة   ، حماربته  يف  االرهابية  داع�ص  ع�ضابات  تنتهجها 
على انه قادر على حماربة ع�ضابات داع�ص االرهابية بذات 

اال�ضلوب الذي تنتهجه مع القوات امل�ضلحة “.
التي تطلقها  النف�ضية واال���ض��اع��ات  ” احل��رب  ان  وا���ض��اف 

ع�ضابات داع�ص االرهابية توؤثر يف �ضعاف النفو�ص “.

تيار االصالح: على الشعب العراقي محاربة اشاعات داعش ونشر انتصارات الجيش

العراقية  : بغداد ..

اكد النائب عن التحالف الوطني، جا�ضم حممد جعفر، ان رئي�ص الوزراء 
تكليف  االمنية، م�ضتبعداً  ال��وزارات  ت�ضمية  العبادي جاد يف ح�ضم  حيدر 

اخرين بادارتها بالوكالة.
احلكومة   يف  املحا�ض�ضة  "اعتماد  ان  للعراقية  ت�ضريح  يف  جعفر  وق��ال 
العراقية اثر ب�ضكل �ضلبي على البالد"، م�ضريا اىل ان العبادي �ضيخل�ص 

العراق من املحا�ض�ضة قريبا".
ال���وزارات  ال���وزراء ج��اد يف ح�ضم ت�ضمية وزراء جلميع  "رئي�ص  ان  وذك��ر  

ال�ضاغرة".
يذكر ان  رئي�ص الوزراء حيدر العبادي قد اكد يف جل�ضة التكليف انه �ضيقدم 
ا�ضماء لتويل حقيبتي الدفاع والداخلية خالل مدة اق�ضاها ا�ضبوع، ومل 
تنل اال�ضماء املعرو�ضة من قبل العبادي لتويل مهام الوزارتني موافقة 
لتقدمي  زمنية  م��دة  حتديد  العبادي  رف�ص  اىل  ادى  ما  النواب  جمل�ص 

ا�ضماء مر�ضحي الوزارات االمنية .
ي�ضار اىل ان  وزارت��ي الدفاع والداخلية، مازالتا ت��داران بالوكالة ب�ضبب 

عدم تو�ضل الكتل ال�ضيا�ضية اىل اتفاق ب�ضان الوزراء االمنني.

جاسم : العبادي جاد في حسم تسمية الوزارات االمنية



كذبة وصول داعش الطراف العاصمة »اشاعة« احبطها استبسال القوات االمنية ووعي الشارع البغدادي
الوق����ت  "يف  ان����ه  الداخلي����ة،  ل����وزارة  بي����ان  وذك����ر 
ال����ذي ي�ستب�س����ل ب����ه اأبن����اء الع����راق م����ن الق����وات الأمنية 
والع�س����كرية واأبطال احل�سد ال�سعبي يف حربهم املقد�سة 
�س����د ع�س����ابات داع�ش املجرمة ويحققون وباإمكانياتهم 
الذاتية، النت�س����ارات املتتالية على زمر ال�سر والتكفري، 
ينربي يف الوقت ذاته عدد من و�سائل الإعالم والأبواق 
الكاذب����ة واأف����واج الطاب����ور اخلام�����ش م����ن اأع����داء العراق 
اإ�س����عاف  حماول����ة  اىل  في����ه،  الدميقراطي����ة  والعملي����ة 
وت�س����ويه امل�س����هد الأمن����ي يف الع����راق وت�س����ويره ب�س����ورة 
م�س����وهة حتم����ل بني طياتها مزيداً م����ن الكذب واخلداع 
يف حماول����ة لإ�س����عاف املعنوي����ات وت�س����تيت اجله����ود وبث 
روح ال�س����عف والفرق����ة ب����ني قواتن����ا وظهريه����ا امل�س����اند 

قوات احل�سد ال�سعبي".
الإعالم����ي  التزيي����ف  "مو�س����وع  اإن  البي����ان  واأ�س����اف 
والبتعاد عن املهنية يف تناقل املعلومات املتعلقة بال�ساأن 
�س����عبنا  اأبن����اء  يع����د ينطل����ي عل����ى  العراق����ي مل  الأمن����ي 
الكرمي، فقد عمدت عدد من و�سائل الإعالم اىل اإطالق 
اإ�ساعات مفادها و�سول القتال على بعد م�سافات قريبة 
من مطار بغداد وحميط العا�س����مة وما �س����ابه ذلك من 

الدعاءات".
ه����ذه  تنف����ي  الداخلي����ة  "وزارة  اإن  البي����ان اىل  وا�س����ار 
اآمن����ة موؤمن����ة  بغ����داد  اأن  وتوؤك����د  الأخب����ار نفي����اً قاطع����اً 
بدرعه����ا احل�س����ني بالق����وات المني����ة واإن ه����ذه الق����وات 
تطارد وكل يوم ع�س����ابات داع�ش يف حوا�س����نها واأوكارها 

وحتقق الن�سر عليهم".
الك����رام بع����دم  "باملواطن����ني  واهاب����ت وزارة الداخلي����ة 
ت�س����ديق ه����ذه الإ�س����اعات الكاذب����ة واملغر�س����ة والجنرار 
وراءه����ا وتوؤك����د اأن ه����ذه الإ�س����راتيجية ه����ي ج����زء م����ن 
احلرب النف�س����ية التي ميار�س����ها الداع�سيون واأن�سارهم 

ل�ستهداف املعنويات واإ�سعاف الهمم".
ودع����ت "و�س����ائل الإع����الم اىل توخ����ي الدق����ة واحل����ذر 
يف تناقله����ا له����ذه الأخب����ار لرتباطها بالأم����ن املجتمعي 
ووحدة العراق، وا�ستقاء املعلومات الأمنية من م�سادرها 
املعروفة واملعتمدة، ون�س����جل اأي�ساً �سكرنا وتقديرنا اىل 
الو�س����ائل الإعالمية املهنية وال�س����ريفة التي كانت عوناً 

لنا ويداً �سلبة ل�سرب فلول ال�سر والإرهاب".
وكانت قي����ادة عمليات بغداد قد نف����ت الثالثاء النباء 

داع�����ش  ع�س����ابات  م����ع  م�س����لحة  ا�س����تباكات  وق����وع  ع����ن 
الرهابي����ة ق����رب مط����ار بغداد ال����دويل غربي العا�س����مة 
"موؤكدة اإن "كافة املناطق يف العا�سمة بغداد اآمنة". من 
جانب����ه نفى م�س����در يف قي����ادة عمليات بغداد يف ت�س����ريح 
ل�"ع����ني العراق ني����وز" ، النباء جملة وتف�س����يال موؤكدا 
ان مناطق غربي العا�سمة موؤمنة متاما ول تواجد لي 
ارهاب����ي فيها وان ال�س����كان يف تلك املناطق وحتى ق�س����اء 

ابو غريب ميار�سون حياتهم ب�سكل طبيعي.
م����ن جان����ب اخ����ر قال����ت النائب����ة ع����ن حتال����ف الق����وى 
العراقي����ة زيت����ون الدليم����ي، اإن اإع����الم ع�س����ابات داع�����ش  
،يح����اول التاأث����ري عل����ى معنويات اجلن����ود ، واأن معنويات 

القوات الأمنية، لتهزها هذه ال�سائعات .
 واأ�س����افت الدليم����ي اأن " الإع����الم الوطن����ي ح����ذر من 
اإع����الم الدواع�����ش ، لأن����ه اإع����الم �س����هيوين يح����اول ه����ز 

معنوي����ات اجلي�ش، حتى بدون قتال، واأن بغداد اأجواوؤها 
اآمنة، وليوجد اأي داع�سي فيها " .

 واأو�س����حت اأن " ال�س����ائعات الت����ي يطلقه����ا الدواع�����ش، 
ي����راد منها احلرب الإعالمي����ة وعلى اجلميع احلذر من 
هذه احلرب، ل�س����يما اأن الت�س����ريحات الأمريكية بقرب 
دخ����ول داع�����ش اإىل حمي����ط بغداد ، ج����اءت لإعطاء مربر 

للدخول اإىل بغداد " .
 فيما حذر جهاز مكافحة الإرهاب من انت�سار وتداول 
ال�س����ائعات الداع�س����ية ، والت����ي ي����راد منه����ا، الني����ل م����ن 

عزمية القوات الأمنية، ف�سال عن املواطنني .
الت����ي  الأخب����ار  امل����دين  الط����ريان  �س����لطة  نف����ت  فيم����ا 
تناقلته����ا ع����دد م����ن و�س����ائل العالم ح����ول قي����ام تنظيم 
حرك����ة  اأن  اإىل  ولف����ت  بغ����داد،  مط����ار  بتهدي����د  داع�����ش 
الط����ريان واملالح����ة اجلوي����ة املحلي����ة والأجنبي����ة ت�س����ري 

ب�س����ورة طبيعي����ة، فيم����ا اأكدت اأنها �س����رد عل����ى كل هذه 
الأخبار التي ت�سعى اإىل تاأجيج الو�سع". 

وق����ال مدي����ر �س����لطة الط����ريان امل����دين �س����امر كب����ه يف 
موؤمتر �س����حفي عقده يف مطار بغداد الدويل ،الثالثاء 
اإن حرك����ة الط����ريان واملالح����ة اجلوي����ة العراقية ت�س����ري 
ب�س����كل طبيع����ي وح�س����ب اجل����داول املح����ددة للخط����وط 

اجلوية العراقية وباقي الطائرات العربية والأجنبية.
واأ�س����اف كب����ة اأن اأي����ة حتذي����رات م����ن جه����ات اأمني����ة او 
تهدي����دات م����ن منظم����ات ارهابية مل تردنا، و�س����وف نرد 
على كل الأخبار الكاذبة التي ت�سري اإىل وجود تهديدات 
عل����ى املط����ار من داع�����ش او وجود خرق مع����ني، لفتا اإىل 
ان كل ف�س����ائية ت�س����رح ت�س����ريح ن����اري من اأج����ل تاأجيج 
الو�سع، لكن يف الواقع المور جيدة ول يوجد اي خطر 

مما تذكره تلك اجلماعات.
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ع��دت جه�������ات امني������ة 
االنب��اء  وسياس��ية،االربعاء، 
التي تنش��رها بعض وس��ائل 
االعالم ،بش��أن المع��ارك مع 
"داعش" االرهابي ،ووصولها 
الى اط��راف العاصمة ، بانها 
ح��رب نفس��ية  ته��دف ال��ى 
التأثير على معنويات الجيش 
العراقي وتشويه االنتصارات 
المتتالية التي يحققها ابطال 
الق��وات المس��لحة والحش��د 
الش��عبي  واشاعة الخوف بين 

المواطنين االمنين.

عملي��ات  قي��ادة 
بغداد نفت الثالثاء 
االنباء عن وق���وع 
مسلحة  اشتباكات 
عص�������ابات  م��ع 
االرهابية  داع��ش 
بغداد  مطار  قرب 

الدولي

ردود فيسب������وكية 
التي  الشائعات  على 
اطلقته����ا بع�����ض 
عن  االع��الم  وسائل 
قرب وصول تنظيم 
االرهابي  »داع��ش« 

الى بغداد

العراقية � بغداد

العراقية � بغداد

وزارة الداخلية تدعو وسائل االعالم الى توخي الدقة والحذر

في  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  على  )#بغداد_بخير(  هاشتاك  انتشر 
حسابات العراقيين، ردًا على الشائعات التي اطلقتها بعض وسائل االعالم عن 

قرب وصول تنظيم "داعش" االرهابي الى بغداد.
ويقول المدون الرقمي علي الساعدي "فرحت كثيرًا عندما رأيت "الهاش تاك" 
)#بغداد_بخير(، ألنه يكشف للجميع بان الشباب العراقي بات اكثر وعيا ونصاحة 
االعالمية  الماكينة  عن  تصدر  التي  المغرضة  االشاعة  مع  بالتعامل  وحذاقة 

النفسية لتنظيم "داعش" االرهابي".
للجميع  تقول  ")#بغداد_بخري(..  واأ���س��اف 
ب��ان��ن��ا ج���ن���ود ي��ق�����س��ون يف احل�����رب الع��الم��ي��ة 
تو�سح  اخ��رى  جهة  وم��ن  جهة،  م��ن  النف�سية، 
وزيف  بغداد،  المني يف  الو�سع  للعامل حقيقة 
ال�ساعة التي تقول بان الدواع�ش �سارفوا على 
ب��غ��داد ، كما روج���ت ل��ه املاكينات  دخ���ول م��ط��ار 

المريكية والعربية".
ع��دة من خالل  اه��داف  "لالأ�سف، هناك  وب��ني 
من  ال�سغط  اب��رزه��ا  لعل  لال�ساعة،  ال��روي��ج 
اجل العودة اىل احتالل العراق جمددا، �سمن 
ب��غ��داد  ل��ك��ن  النفوذ"،  م��ن��اط��ق  "تو�سيع  خ��ط��ة 
وه��ذه  الرج��ا���ش،  على  ع�سية  �ساخمة  �ستبقى 

حقيقة ولي�ست نزعة عاطفية".
وع���ن ح���رب ال�����س��ائ��ع��ة، ي��ق��ول ال�����س��ح��ايف با�سم 
داع�ش  تقدم  عن  احلديث  احلقيقة  "يف  ال�سرع 
دخ��ول��ه��ا من  وام��ك��ان��ي��ة  ب��غ��داد  العا�سمة  ن��ح��و 
ق��ب��ل و���س��ائ��ل الع����الم ال�����س��ع��ودي��ة والم��ري��ك��ي��ة 
هي حماولة وا�سحة لإ�ساعة الرعب يف نفو�ش 
العراقية  ال��ع��ا���س��م��ة واج��ب��ار احل��ك��وم��ة  ���س��ك��ان 
فيما  ال����دويل  للتحالف  ت��ن��ازلت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

تقييد عمل  او  اجنبية  برية  ق��وات  ن�سر  يخ�ش 
هذه  مثل  ان  خ�سو�سا  ال�سعبي،  احل�سد  ق��وات 
وبع�ش  التحالف  نظر  وجهة  متثل  الت�سريبات 
امللي�سيات  لنت�سار  ال��راف�����س��ة  العربية  ال���دول 

ال�سيعية يف العا�سمة واطرافها".
واأ�ساف "ميثل هذا المر الذي ياأتي بالتزامن 
من  وا�سعة  م�ساحات  على  داع�����ش  �سيطرة  م��ع 
المنية  ال��ق��وات  ا�سغال  اىل  الن��ب��ار،  حمافظة 
واحل�سد ال�سعبي بو�سع العا�سمة وترك بع�ش 
وغرب  ال�سمال  اىل  تقع  التي  الخ��رى  املناطق 
على  ال�سغط  بتخفيف  ي�سمح  مم��ا  العا�سمة، 
عنا�سر التنظيم، خ�سو�سا يف �سمال العا�سمة، 
ومناطق حمافظة دياىل، واي�سا �سعوبة ايجاد 

اي حل امني ال بعد تدخل قوات التحالف".
ق��درة  امل�ستحيل  م��ن  ب��ل  ال�سعوبة  "من  وت��اب��ع 
داع�������ش ع��ل��ى دخ����ول ال��ع��ا���س��م��ة ل���وج���ود م��ئ��ات 
اللف من امل�سلحني يف العا�سمة التي تتواجد 
ال�سعبي، خ�سو�سا  احل�سد  قوات  اطرافها  على 
جنوب  مبناطق  التو�سع  يف  التنظيم  ف�سل  بعد 
حتى  واليو�سفية  امل��ح��م��ودي��ة  ج��ه��ة  م��ن  ب��غ��داد 

الطريق احلويل، وعدم قدرته على خلق تواجد 
دائ����م يف م��ن��اط��ق امل���دائ���ن وع����رب اجل��ب��ور واب��و 

غريب خلنق العا�سمة".
ي�ستغل  داع�����ش  ف��ان  املح�سلة  "يف  ال�سرع  وب��ني 
ع����دم حت��ق��ي��ق ن�����س��ر ك��ب��ري ل���الأج���ه���زة الم��ن��ي��ة 
يف م���دن ك���ربى ك��ت��ك��ري��ت وال��ف��ل��وج��ة وغ��ريه��ا 

يكون  وق��د  ب��غ��داد،  ب�سان  الع��الم��ي  للتح�سيد 
�سمال  ك��ب��رية  مدينة  لجتياح  خطة  للتنظيم 
ي��ن��اور ع��رب و�سائل  ان��ه ق��د  ب��غ��داد ال  العا�سمة 

اعالمه ب�ساأن بغداد".
اىل ذلك يعتقد العالمي هارون احلجامي ان 
الع�سكرية  الرك��ان  هيئة  رئي�ش  ت�سريحات   "

المريكية دميب�سي بخ�سو�ش ال�سربة اجلوية 
ايل اأحبطت هجوم لداع�ش على اأطراف بغداد 
و ان ب��غ��داد ب��خ��ط��ر ه��ي حم��اول��ة حل��ف��ظ م��اء 
وج��ه ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة و احل��ل��ف ال���دويل بعد 
الت�سريحات الخرية لقادة البيت البي�ش التي 
اأكدت على ان ال�سربات اجلوية مل تاأت بالنتائج 

املطلوبة حتى الن، و قد تكون فا�سلة".
واأ�ساف ان "الهدف من تلك الت�سريحات طرح 
خيار التدخل الربي و ج�ش نب�ش ال�سارع بهذا 
اخل�سو�ش، لكن بعد الرف�ش من اغلب اجلهات 
امل���وؤث���رة يف امل�����س��ه��د ال��ع��راق��ي مل�����س��األ��ة ال��ت��دخ��ل 
و حلفائه  اوباما  ام��ام  يبق  ال��ربي مل  الأجنبي 
ال العودة لتقوية الراأي العام العراقي و العاملي 
الأقل  على  لنها  اجلوية  ال�سربات  يخ�ش  مبا 

مكت�سبة للتوافق الدويل".
وتابع احلجامي "بغداد ل ميكن ان ت�سقط بيد 
عنا�سر داع�ش و هي مقر للقوات الأمنية و مقر 
ال�سعبي(  )احل�سد  امل�سلحة  ال�سيعية  للف�سائل 
�سقوط  يعني  �سقوطها  و  الأه��م هي عا�سمة  و 
الدولة، لكن الق�سية الهم هي اإمكانية ا�ستفادة 
التي  الت�سريحات  من  اعالميا  داع�ش  جماعة 
حتذر من �سقوط بغداد بيدها، و حماولة زعزة 
الو�سع البغدادي ب�سكل خا�ش و العراقي ب�سكل 
�ستدخل  المنة  املحافظات  ان  اعتبار  على  عام 
اإن��ذار لن �سقوط بغداد يعني �سقوط  يف حالة 

الدولة".
ون�����س��رت ع���دد م��ن و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ع��راق��ي��ة 
وال���ع���رب���ي���ة، ت���دع���م ب�������س���ورة واخ�������رى ت��ن��ظ��ي��م 
�سيطرة  قرب  عن  �سائعات  "داع�ش" الرهابي، 
التنظيم على العا�سمة بغداد، بعد ان حت�سيده 

اللف من ع�ساباته على حزام العا�سمة.

هاشتاك "بغداد_بخير" ينتشر بين العراقيين على مواقع التواصل االجتماعي ردا على اكاذيب الطابور الخامس



العراقية / بغداد..

املهدي  عبد  ع��ادل  ال�سيد  النفط  وزي��ر  اأ���س��اد 
الرو�سية يف تطوير  اويل  �سركة لوك  بجهود 
الب�سرة  حمافظة  يف  القرنة/2  غ��رب  حقل 
التطوير  خطط  تنفيذ  يف  الكبري  والتزامها 
اأ�ستقباله  وزي���ادة االن��ت��اج . ج��اء ذل��ك خ��ال 
رئ��ي�����س ���س��رك��ة ل���وك اأوي����ل وح��ي��د ال��ي��ك��روف 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه. واك����د وزي����ر ال��ن��ف��ط ان 
للعراق  مهما ً  �سريكاً  تعد  الرو�سية  ال�سركة 
العاملية  ال�سركات  ك��ري��ات  م��ن  واح���دة  فهي 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال����ع����راق  ، وق����د اث��م��ر ال��ت��ع��اون 
ال�سناعة  واق��ع  على  ايجابياً  معها  والتعامل 
تطوير  على  تعمل  فهي  الوطنية  النفطية 
احل���ق���ول ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���رق���ع اال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة 
الفنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  تطوير  ع��ن  ف�سًا 

ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة وت����ق����دمي امل�������س���اري���ع 
االج��ت��م��اع��ي��ة واخل���دم���ي���ة ل�����س��ك��ان امل��ن��اط��ق 
املحيطة باحلقل . موؤكداً على اأهمية التعاون 
اخلرة  متتلك  التي  االأجنبية  ال�سركات  مع 
االمكانيات  اىل  اأ�سافة  والتكنلوجيا  الفنية 
ميتلك  ال��ع��راق   واأن   ، الكبرية  اال�ستثمارية 
اح��ت��ي��اط��ي��ات ن��ف��ط��ي��ة وغ���ازي���ة ك��ب��رية ، وان 
ال���������وزارة ت��ع��م��ل ع���ل���ى  اال����س���ت���ث���م���ار االم���ث���ل 
لعمل  املنا�سبة  البيئة  بتوفري  ال���روة  لهذه 
ال�سركات العاملية وتذليل امل�ساكل وال�سعوبات 
وال��ت��ح��دي��ات واحل���ر����س ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع حجم 
التعاون معها ومبا ي�سهم يف حتقيق االهداف 
امل�ستقبلية . من جانبه اكد  رئي�س �سركة لوك 
اهمية  الكبريوف على  الرو�سية  وحيد  اويل 
ال�سركة  ادارة  وح��ر���س  ال��ع��راق   م��ع  التعاون 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ح��ج��م ال���ت���ع���اون واال���س��ت��ث��م��ار 

يف ق��ط��اع��ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از واال���س��ت��ك�����س��اف 
والت�سفية . واأ�ساف اليكبريوف .. اأن  العمل 
يف حقل غرب القرنة /2  ينفذ وفق اخلطة 
املعتمدة التي يت�سمنها العقد املرم مع وزارة 
النفط  واأن هذا احلقل  �سي�سهد مطلع  العام 
امل��ق��ب��ل اأرت��ف��اع��ا يف ط��اق��ت��ه االن��ت��اج��ي��ة  بحث 
ت�����س��ل اىل اأرب��ع��م��ائ��ة األ����ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً . 
وا�ساف نعمل االن على م�ساريع اال�ستك�ساف 
اأخ���رى يف  اجل��ي��ول��وج��ي م��ع ���س��رك��ات اأجنبية 
الرقعة اال�ستك�سافية العا�سرة واأنا اأوؤمن باأنه 
يف  لا�ستثمار  املنا�سبة   الظروف  ت�سكيل  مت 
العراق  يف  للم�ستثمر  ت�سمن  وال��ت��ي  ال��ع��راق 
ان �سركته تعد من اكر  .   واو���س��ح  حقوقه 
العراق  النفط يف  العاملة يف قطاع  ال�سركات 
وقد ا�ستثمرت يف العراق  �ستة مليارات دوالر 

خال اربع �سنوات من العمل .

العراقية / بغداد..
   

النازحني يف  اي��واء  و  اغاثة  بحثت غرفة عمليات 
اقليم كورد�ستان مع حمافظ كركوك و�سع خطة 
املعنية  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ان  ع��م��ل  لتفعيل  ع��اج��ل��ة 
، باال�سافة اىل اال���س��راع يف توزيع  مبلف االي��واء 
منحة احلكومة االحت��ادي��ة و م��واد االغ��اث��ة على 

النازحني.
كركوك  حم��اف��ظ  �سم  ال���ذي  االج��ت��م��اع  ناق�س  و 
جنم الدين عمر  و رئي�س غرفة العمليات �سياء 
�سال و نائبه �سرمد طه تخ�سي�س قطع ارا�س 
ف�سل  دخ��ول  م��ع  تزامناً  املجمعات  تلك  لت�سييد 
تطوير  و   ، اجلديد  الدرا�سي  العام  وب��دء  ال�ستاء 
اليات الت�سجيل املتبعة مبا ي�سمن جتنب التكرار 

و ك�سف بع�س حاالت التزوير
واك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ان الغرفة 
و����س���ع���ت خ���ط���ة الن�������س���اء جم���م���ع ���س��ك��ن��ي الي�����واء 
 ( �سكنية  وح��دة  ال��ف  ي�سم  كركوك  يف  النازحني 
كرفان (. من جانبه ا�سار جنم الدين اىل ان اعداد 
االح�سائيات  وبح�سب  املحافظة  اىل  ال��ن��ازح��ني 
جت��اوز  املهجرين  و  الهجرة  وزارة  �سجلتها  التي 
ال ( 40000 ( عائلة. يذكر ان غرفة العمليات 
عازمة على توفري بدائل �سريعة اليواء النازحني 
من خال نقلهم من مناطق تواجدهم الع�سوائية 
اىل جممعات الئقة و م�ستقرة ، ف�سا عن تلبية 

احتياجتهم اليومية.   

وضع خطة عاجلة لتوزيع مبالغ المنحة و انشاء مخيمات سكنية للنازحين في كركوك

العراقية : بغداد....
توقعت هيئة االنواء اجلوية ان تكون اجواء      

ال���ب���اد خ����ال ال��ي��وم��ني امل��ق��ب��ل��ني مم��ط��رة 
م�سحوبة بعوا�سف رعدية .

وذكر بيان للهيئة اليوم ان " اجواء يوم غدا 
اخلمي�س تتاأثر بامتداد منخف�س جوي من 
املناطق  يف  الطق�س  ليكون  االح��م��ر  البحر 
ك���اف���ة غ��ائ��م��ا اىل غ���ائ���م مم��ط��ر يف ام��اك��ن 

احيانا  رعدية  بعوا�سف  م�سحوب  متفرقة 
يف بع�سها ".

وعن حركة الرياح ، توقعت هيئة االنواء :" 
ان تكون جنوبية �سرقية خفيفة اىل معتدلة 
وم���دى   .  " ال�سرعة)20-10(كم/�س 
املطر )7-5( كم  الروؤية )10-8( كم ويف 
وتكون درجات احلرارة ال�سغرى 22 مئوية 
اعلى من املعدل ب�/7/درجات والعظمى 36 

اعلى من املعدل بدرجتني.".

وي��ن��ح�����س��ر ت���اث���ري امل��ن��خ��ف�����س اجل�����وي ي��وم 
اجل��م��ع��ة ل��ي��ك��ون ال��ط��ق�����س يف امل��ن��اط��ق كافة 
فر�سة  م��ع   ، اأح��ي��ان��اً  وغ��ائ��م��ا  جزئيا  غائما 
احيانا  رع��دي��ة  تكون  مطر  زخ��ات  لت�ساقط 
يف بع�س االماكن . والرياح جنوبية �سرقية 
ال�سرعة)10-20( م��ع��ت��دل��ة  اىل  خفيفة 

ك��م/���س . وم��دى ال��روؤي��ة )10-8( ك��م ويف 
املطر )7-5( كم .وت��ك��ون درج��ات احل��رارة 

مقاربة لليوم ال�سابق".

العراقية :هدى فرحان        

اعلنت شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة 
والمعادن ع��ن توقيعها عقودا لتجهي��ز وزارة النفط 
الكهربائي��ة  واالس��اك  القابل��وات  م��ن  بمنتجاته��ا 
وتحقيق مبيعات بأكثر من 5 مليار دينار خال ش��هر 

آب الماضي .
ع����ام  مدي����ر  املهند�����س  وق����ال 
ال�سرك����ة يف ت�سري����ح  �سحف����ي 
باأن����ه ق����د مت التعاقد م����ع �سركة 
لتجهيزه����ا  الو�س����ط  نف����ط 

كهربائي����ة  وا�س����اك  بقابل����وات 
بكمي����ة )12( كيلوم����ر بقيمة 
كم����ا  دين����ار  ملي����ون   )106(
وقع����ت عقدا مع �سركة خطوط 

االنابي����ب النفطي����ة لتجهيزه����ا 
م����ن  كيلوم����ر   )2( بكمي����ة 
بقيم����ة  الكهربائي����ة  القابل����وات 
)109( ملي����ون دينار ، م�سريا 
اىل ان ال�سرك����ة انتج����ت كمي����ة 
)865( ط����ن وحقق����ت مبيعات 
و)613(  ملي����ار   )5( بلغ����ت 
ملي����ون دين����ار خ����ال �سه����ر اآب 

املا�سي ملختلف منتجاتها .
حقق����ت  ال�سرك����ة  ان  يذك����ر 
انتاجه����ا  يف  ملحوظ����ا  تط����ورا 
خال الن�س����ف االول من العام 
احلايل قيا�س����ا بالفرة املماثلة 
م����ن العام املا�س����ي بن�سبة تطور 

ان  بع����د   %)241( بلغ����ت  
اخذت على عاتقها تنفيذ خطة 
انتاجية بزيادة ملحوظة الأنتاج 
وت�سوي����ق ماقيمت����ه )5( ملي����ار 
ثاب����ت  كمع����دل  �سهري����ا  دين����ار 
وحتقيق هذه اخلط����ة بدءاأ من 
مطل����ع العام اجلاري اىل جانب 
موا�سلة بذل اجله����ود احلثيثة 
التاأهي����ل  اعم����ال  تنفي����ذ  يف 
امليداني����ة  واملتابع����ة  والتطوي����ر 
العملي����ة  ملراح����ل  امل�ستم����رة 
االنتاجية مبا ي�سمن ان�سيابية 
�س����ري العم����ل واالنت����اج وتذلي����ل 

العقبات .

العراقية : ذي قار..

طالبت جلنة ال�سحة والبيئة يف جمل�س حمافظة ذي قار وزارة البلديات 
تنفيذ وحدة ملعاجلة مياه  �سركة متلكئة تعمل على  العمل من  ب�سحب 
ال�سرف ال�سحي، وفيما حذرت من اال�سرار التي يخلفها رمي خملفات 
ال�سرف ال�سحي يف نهر الفرات، حملت مديرية املجاري م�سوؤولية هذه 
"اغلب  اإن  الفتاوي   ال�ستار  �سيماء عبد  اللجنة  امل�سكلة. وقالت ع�سو 
املحافظة  اق�سية ونواحي  املنت�سرة يف عموم  ال�سحي  ال�سرف  حمطات 
"اال�ستمرار  م��ن  حم���ذرة  الفرات"،  نهر  يف  خملفاتها  ت��رم��ي  م��ازال��ت 
ملا ت�سببه من م�ساكل بيئية وامرا�س �سحية على  برمي تلك املخلفات 
املواطنني". وا�سافت الفتاوي ان "مديرية املجاري تتحمل م�سوؤولية 
هذه امل�سكلة كونها مل ت�سع حلوال جدية النهاء هذه امل�سكلة اخلطرية 
على �سحة االن�سان"، مطالبة وزارة البلديات واال�سغال العامة ب�"اتخاذ 
اجراءات �سريعة �سد �سركة حملية متلكئة باجناز م�سروع ان�ساء وحدة 

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي".
 2008 ع��ام  منذ  ال�سركة  على  اح��ي��ل  "امل�سروع  ان  ال��ف��ت��اوي  واك���دت 
املالية"،  ال�سركة مل تت�سلم م�ستحقاتها  ان  ومل ينجز حلد االن بحجة 
داعية ال��وزارة اىل "اتخاذ احد اخليارين اما �سحب العمل من ال�سركة 
واحالته اىل �سركة اخرى، او ت�سديد م�ستحقات ال�سركة املالية". وتابعت 
الفتاوي ان "املحافظة تعاقدت مع احدى ال�سركات لتنظيف اخلطوط 
نهر  ورم��ي��ه��ا يف  ال�سحي  وال�����س��رف  االم��ط��ار  م��ي��اه  لت�سريف  ال��ن��اق��ل��ة 
الهولندي بدال من نهر الفرات". وهددت بيئة حمافظة ذي قار، يف وقت 
�سابق، حمطات ال�سرف ال�سحفي باحالتها اىل الق�ساء بعد ان ك�سفت 

ان الع�سرات منها ترمى مبا�سرة يف مياه االنهر مبا�سرة دون معاجلته.

العراقية : البصرة ...
من اجل تطوير العمل وحت�سني نوع اخلدمات الطبية وال�سحية املقدمة 
للمواطن���ني وق���ع الدكت���ور ريا����س عب���د االم���ري مدي���ر عام دائ���رة �سحة 
الب�س���رة مذك���رة تعاون مع م�ست�سفى �س���ان فليبونريي االيطايل يف مقر 
ال�سف���ارة العراقي���ة يف ايطاليا بح�س���ور ال�سفري العراق���ي و�سفري العراق   
يف الفاتي���كان . وق���ال عب���د االم���ري ان اله���دف م���ن االتفاقي���ة ه���و تبادل 
اخل���رات وتدري���ب امل���اكات الطبي���ة وال�سحي���ة العامل���ة يف امل�ست�سفيات 
واملوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة لارتق���اء باخلدم���ات الطبية والعاجي���ة املقدمة 

للمواطنني يف املحافظة.

العراقية : بغداد....

اكد معايل وزير الربية الدكتور حممد اقبال ، ان الثاين والع�سرين 
من ال�سهر احلايل �سيكون اول ايام العام الدرا�سي اجلديد يف جميع 
اللوج�ستية  اال�ستعدادات  كافة  ال��وزارة  اكملت  ان  بعد   ، املحافظات 

الازمة لذلك.
ال��دوام  املكتب االعامي اخلا�س لوزير الربية :" ان  بيان  وذك��ر 
ب��ت��اري��خ -22-10 �سيكون  ك��اف��ة  ال��ع��راق��ي��ة  امل���دار����س  ال��ر���س��م��ي يف 
�سيطرة  خارج  تزال  ال  والتي  ال�ساخنة  املناطق  باأ�ستثناء   ،  2014
يف  النهائي  االمتحان  طلبتها  �سيوؤدي  حيث   ، االحت��ادي��ة  احلكومة 

نهاية العام الدرا�سي الذي �سيكون معيارا للتقييم".
ي�سار اىل ان هياأة الراي يف الوزارة يراأ�سها وزير الربية حممد اقبال 
بتاريخ  اجلديد  الدرا�سي  العام  بداية  تكون  ب��ان  ق��رارا  اتخذت  قد 
اخلا�سعة  غري  املناطق  يف  امل��دار���س  با�ستثتاء   22-10-2014
فيها  والتاميذ  للطلبة  يحق  حيث  االحتادية  احلكومة  ل�سيطرة 
اداء االمتحان النهائي  نهاية العام الدرا�سي وتكون درجة االمتحان 

النهائي ا�سا�سا للتقييم.

العراقية : بغداد....

اع��ل��ن��ت وزارة ال��ع��م��ل وال�����س��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن اع��ت��م��اده��ا الية 
جديدة ل�سمول املواطنني باعانة �سبكة احلماية االجتماعية ولكا 

اجلن�سني على حد �سواء . 
�سيتم  بانه  ال�����س��وداين  �سياع  حممد  املهند�س  ال��وزي��ر  ال�سيد  وب��ني 
ترويج معامات املواطنني املراكمة لاأ�سهر املا�سية والتي جتاوز 
ملعايري  وف��ق��اً  معاملة  ال��ف  ع�سر  خم�سة   )  15000  ( ال���  ع��دده��ا 
البدء  و�سيتم   ، الطلب  ال�سحي ملقدم  الو�سع  تتنا�سب مع  ان�سانية 
برويج طلبات املواطنني من فئة ذوي االعاقة ال�سديدة وكبار ال�سن 

واملكفوفني وح�سب اال�سبقية الزمنية يف  تقدمي تلك الطلبات .
 ( نحو  حتويل  مت  الن�ساء  بفئة  اخلا�سة  املعامات  يخ�س  وفيما 
ا�ستكمال  لغر�س  املراأة  رعاية  دائرة  اىل  �سمول  معاملة   )  1000
االجراءات اخلا�سة بها وللفئات ) االرامل ، املطلقات ، زوجة املفقود 
، العاجزة ( وذلك ال�ستيفائها للظوابط اخلا�سة بال�سمول  واملودع 
باعانة �سبكة احلماية االجتماعية مع اال�ستمرار باجراء املقابات 
لتلك الفئات عن طريق مكتب ال�سيد الوزير حلني االنتهاء الفعلي 
احلالية  لل�سنة  املتبقية  اال���س��ه��ر  خ��ال  امل��راك��م��ة  امل��ع��ام��ات  م��ن 
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شركة اور تتعاقد مع وزارة النفط لتجهيزها بمنتجاتها من القابلوات واالسالك الكهربائية
محققة مبيعات بأكثر من 5 مليار دينار خالل شهر آب الماضي وزير التربية يوكد الثاني والعشرين من 

الشهر الحالي اول ايام العام الدراسي الجديد

الية جديدة للشمول بإعانة 
شبكة الحماية االجتماعية

اخب�����ار المحافظات

توقيع مذكرة تعاون بين صحة البصرة 
ومستشفى فليبونيري االيطالي

ذي قار تطالب بسحب العمل من شركة متلكئة 
بانجاز مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي

اجواء غائمة ممطرة لليومين المقبلين

العراقية : بغداد....

، انه  اكد جمل�س حمافظة بغداد، 
باأنتظار ح�سول موافقة املحافظة 
ع���ل���ى اع��������ادة ت�����س��ام��ي��م م�����س��روع 
امل��زم��ع تنفيذه يف  امل��ع��ل��ق  ال��ق��ط��ار 
يف  ال��ت��اأخ��ري  ان  مبينا  ال��ع��ا���س��م��ة، 
امل�������س���روع ���س��ب��ب��ه غ���ل���ط ل���غ���وي يف 

�سيغة العقد.
وق����ال����ت ع�����س��و امل��ج��ل�����س ف��اط��م��ة 
ب��غ��داد  "حمافظة  اإن  احل�����س��ن��ي 
2011 عقدا مع  ابرمت يف العام 
�سركة )�سروم( الفرن�سية الجناز 

املعلق،  ال��ق��ط��ار  م�����س��روع  ت�ساميم 
الت�ساميم  ل��ك��ن  دوالر،  م��ل��ي��ون   41 بقيمة 
للبدء  امل��ج��ل�����س  اىل  ال�����س��رك��ة  �سلمتها  ال��ت��ي 
تت�سمن  مل  امل�����س��روع،  م��ن  االوىل  ب��امل��رح��ل��ة 
ا�ستغراب  اث��ار  ام��ر  وه��و  الكاملة،  التفا�سيل 
ال�سركة".  ه����دف  ح����ول  وت�����س��اوؤل��ه  امل��ج��ل�����س 
وا�سافت انه "بعد اطاع املجل�س على العقد 
يت�سمن  ان����ه مل  ت��ب��ني  االن��ل��ك��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

ب�سكل  ت�ساميم  ب��اع��داد  ال�سركة  ال��زام  �سرط 
امل�سروع  حم��اور  كل  يت�سمن  وتف�سيلي  دقيق 
موجود  ال�سرط  ه��ذا  ان  بيد  �سنوفه،  وب��ك��ل 
ما  العربية،  باللغة  املكتوبة  العقد  �سيغة  يف 
على  املوافقة  يتوقف عن  ان  املجل�س  دعا من 
هذه الت�ساميم ب�سبب انه اذا ما متت احالتها 
اىل اية �سركة اخرى لتنفيذه فاأنها �ستطالب 
تف�سيلية  ت�ساميم  اع����داد  تكاليف  ب��ا���س��اف��ة 

ت�ساف اىل قيمة امل�سروع".
"املجل�س  ان  احل�سني  وتابعت 
ا����س���ع���ر امل���ح���اف���ظ���ة ب�������س���رورة 
احل�سول على موافقة الأحالة 
اخ����رى  ����س���رك���ة  اىل  امل�������س���روع 
وب�������س���ي���غ���ة ق����ان����وي����ن����ة ت��خ��ل��ي 
م�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ل�����س م����ن اي 
ان  تبعات قانونية"، الفتة اىل 
يتعامل  ان  ميكن  ال  "املجل�س 
م�����ع ع����ق����ود ي���������س����وده����ا ����س���يء 
ال��ت�����س��ل��ي��ل وه���و ال�����س��ب��ب وراء 

تاأخر تنفيذ امل�سروع".
ال�سابق  بغداد  حمافظ  وكانت 
���س��اح ع��ب��د ال����رزاق اأع��ل��ن، يف 
12 �سباط 2013، اأن العمل مب�سروع اإن�ساء 
القطار املعلق يف العا�سمة بغداد �سيبداأ مطلع 
امل�سروع  كلفة  اأن  ب��ني  وفيما   ،2014 ال��ع��ام 
اكد  دوالر،  مليون  و500  مليار  نحو  �ستبلغ 
ال�ساعة  30 الف راك��ب يف  القطار �سينقل  اأن 
و�ستكون له 14 حمطة معلقة يف عموم انحاء 

العا�سمة.

العراقية / بغداد..

بحث الوكيل العلمي لوزارة التعليم العايل 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور ����س���ام ح�سن 
اليابانية  البعثة  خو�سناو،  مع نائب رئي�س 
ن��اغ��اوؤوك��ا  كان�سوكيه  ال�سيد  ال��ع��راق  ل��دى 
وال��ث��ق��ايف. وق��ال  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��اون  تفعيل 
"ت�سعى  العايل  التعليم  وزارة  اإن  خو�سناو، 
مع  وال��ث��ق��ايف  العلمي  ال��ت��ع��اون  تطوير  اىل 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ر���س��ي��ن��ة، ب��غ��ي��ة �سد 
الفجوة العلمية مع الدول املتقدمة"، موؤكدا 
للنهو�س  ا�سراتيجية  و�سعت  ال���وزارة  ان 
جامعات  افتتاح  خ��ال  من  التعليم  بقطاع 
وابتعاث  ال��ت��واأم��ة  ب��رام��ج  وتفعيل  ج��دي��دة، 
عاملية  جامعات  يف  للدرا�سة  الطلبة  االف 
للنهو�س  ال���ع���راق  يحتاجها  بتخ�س�سات 

بقدراته االقت�سادية والتنموية. واأ�ساف اأن 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تثمن 
والبحث  التعليم  دع���م  يف  ال��ي��اب��اين  ال����دور 
الدول  اليابان من  كون  العراق،  العلمي يف 
ال��وزارة  رغبة  مبديا  تكنولوجيا،  املتقدمة 
املقبولني يف اجلامعات  بزيادة عدد الطلبة 
اليابانية، وان يقدم اجلانب الياباين قائمة 
ليت�سنى  املتوفرة  والتخ�س�سات  باجلامعات 
للدار�سني العراقيني االطاع عليها.   من 
اليابانية  البعثة  نائب رئي�س  اب��دى   جانبه 
ا�ستعداد   ، ن��اغ��اوؤوك��ا  كان�سوكيه  ب��غ��داد  يف 
الثقايف  التعاون  وتفعيل  تطوير  اىل  ب��اده 
ان   م���وؤك���دا  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ع وزارة 
الطلبة  لقبول  الت�سهيات  �ستقدم  ب��اده 
ال��ي��اب��ان��ي��ة التي  ال��ع��راق��ي��ني يف اجل��ام��ع��ات 
االنكليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��درا���س��ة  فيها  ت��ت��وف��ر 

وبكافة االخت�سا�سات .

مجلس بغداد: ننتظر موافقة المحافظة على اعادة 
تصاميم مشروع القطار المعلق بعد الغلط اللغوي

تعاون علمي وثقافي بين العراق واليابان

العراقية / بغداد..

االن�سطة  م��ن  ع����ددا  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ان����ذرت 
ال�������س���ن���اع���ي���ة واخل�����دم�����ي�����ة  يف حم��اف��ظ��ة 
ال���دي���وان���ي���ة وذل�����ك مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا ل��ل�����س��روط 
وال�سوابط البيئية التي و�سعتها الوزارة  .

وق������ال ام�����ري ع���ل���ي احل�������س���ون م���دي���ر ع���ام 
الفرق  ان  البيئي  واالع���ام  التوعية  دائ��رة 
الديوانية  بيئة  ملديرية  التابعة  الرقابية  
ع��دد  التفتي�سية  ج��والت��ه��ا  خ���ال  ر���س��دت 
الرعاية  م��رك��ز  يف  البيئية  امل��خ��ال��ف��ات  م��ن 
عدد  و  الدغارة  ناحية  يف  االولية  ال�سحية 
من حقول دواجن يف ناحية ال�سنية ا�سافة 
اىل موقع للطمر ال�سحي يف ناحية الغما�س  
وال�سروط  باملحددات  التزامها  لعدم  وذلك 
وزارة  ان  اىل   احل�������س���ون  وب����ني  ال��ب��ي��ئ��ي��ة. 
البيئة �ستقوم من خال �سلطتها الرقابية 
املخالفة  الن�ساطات  ا�سحاب  باقي  ب��ان��ذار 
للتعليمات البيئية والزامها بتطبيق قانون 

ح��م��اي��ة وحت�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة وازال�������ة جميع 
خمالفاتها  . يذكر ان الفرق الفنيه التابعه 
ملديريات البيئة يف بغداد واملحافظات تقوم 
التزام  بجوالت دوريه لاطاع على مدى 
واخلدمية       ال�سناعية  االن�سطة  ا���س��ح��اب 
بالقوانني  واخل��ا���س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
وال�سوابط التي و�سعتها الوزارة  ، م�سريا 
اىل ان الوزارة تطمح للح�سول على الدعم 
ال��ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 
واحل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة يف ت��ر���س��ي��خ ال��ق��ان��ون 
االج�����راءات  تطبيق  امل��ه��ن��ي��ة يف  وال�����س��راك��ة 

الازمة للحفاظ على البيئة .

وزارة البيئة توجه انذارات لعدد من االنشطة 
الصناعية والخدمية في محافظة الديوانية

وزير النفط : يؤكد على اهمية التعاون مع الشركات العالمية في تطوير الصناعة النفطية في العراق

العراقية / بغداد..

ملجل�س  العامة  االم��ان��ة  يف  والتن�سيق  املتابعة  دائ��رة  ت�سلمت 
ال��وزراء كتابا من وزارة االعمار واال�سكان يوؤكد ت�سلم امانة 
بغداد انفاق قناة اجلي�س بعد �سيانتها من قبل وزارة االعمار 
واال�سكان. واكدت الدائرة ان املو�سوع مت بعد مفاحتة وزارة 
االيعاز  �سرورة  ت�سمنت  مرا�سات،  بعدة  واال�سكان  االعمار 
اىل امانة بغداد لت�سلم م�سوؤولية �سيانة انفاق قناة اجلي�س، 

تا ذلك عقد اجتماع تن�سيقي برعاية االمانة العامة ملجل�س 
الوزراء وح�سور ممثلني عن وزارة االعمار واال�سكان وامانة 
كان  االجتماع  ان  والتن�سيق  املتابعة  دائ��رة  واو�سحت  بغداد. 
العامة للطرق واجل�سور  الهيئة  بت�سكيل جلنة ت�سم  او�سى 
ودائرتي امل�ساريع والت�ساميم يف امانة بغداد حل�سر اال�سرار 
ي��ت��م تو�سيفها  ان��ف��اق ق��ن��اة اجل��ي�����س، ع��ل��ى ان  احل��ا���س��ل��ة يف 
ا�سوليا مبح�سر اجتماع، وو�سع احللول واملعاجلات الازمة 

ل�سيانتها.

�سم����د  مه����دي  الدكت����ور  التق����ى  العراقي��ة  
القي�س����ي الوكي����ل الفن����ي ل����وزارة الزراع����ة �سف����رية 
جاني����ت  ال�سي����دة  الع����راق  يف  الهولندي����ة  اململك����ة 

�سينب.
وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����س��ة تفعيل م�����س��ودة 
التعاون بني البلدين ال�سديقني وبحث امل�سادقة 
ا���س��ت��رياد  بخ�سو�س  ال�سحية  ال�����س��ه��ادات  ع��ل��ى 
احل���ي���وان���ات احل���ي���ة وامل��ن��ت��ج��ات احل��ي��وان��ي��ة من 
ج��ان��ب��ه��ا اك����دت ال�����س��ف��رية ال��ه��ول��ن��دي��ة ع��ن رغبة 
ب���اده���ا ب��ت��و���س��ي��ع ال���ع���اق���ات وت���ب���ادل اخل����رات 
ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن خ����ال ت�����س��ه��ي��ل دخ����ول امل��وظ��ف��ني 
ومم��ث��ل��ي ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ال���روة 
التعاون  اآف��اق  وتفعيل  هولندا  لزيارة  احليوانية 

امل�سرك ملافيه م�سلحة البلدين ال�سديقني.

العراقي��ة : باب��ل قام����ت الف����رق الفني����ة 
التابع����ة لوزارة البيئ����ة  وبالتعاون م����ع ال�سرطة 
البيئي����ة برحي����ل )13( معم����ا لا�سفل����ت يف 
حمافظ����ة باب����ل  اىل موقعها اجلديد يف منطقة 
م����ن  املحافظ����ة  حماي����ة  اج����ل  م����ن  �سمي����ج  اب����و 
ملوث����ات هذه املعام����ل . وقال م�س����در يف الوزارة 
املذك����ورة ان الف����رق الفنية التابع����ة ملديرية بيئة 
باب����ل وبالتع����اون م����ع ال�سرط����ة البيئي����ة قام����ت  
باال�س����راف عل����ى عملي����ة تفكي����ك ه����ذه املعام����ل  
وترحيله����ا اىل موقعه����ا اجلدي����د يف منطقة ابو 
�سمي����ج ، م�س����ريا اىل ان ع����دد املعام����ل الت����ي مت 
 )13( بلغ����ت  اجلدي����د  موقعه����ا  اىل  ترحيله����ا 
وق����ت  يف  ا�ستجاب����ت   امل�س����در  وب����ني    . معم����ا 
�ساب����ق لطلب وزارة البيئة ب�س����رورة ايقاف منح 
الراخي�����س اخلا�س����ة بان�ساء جممع����ات جديدة 
و�سائ����ل  فيه����ا  تتوف����ر  م����امل  الطاب����وق  ملعام����ل 
الغ����از وا�ستخدامه����ا  انبعاث����ات  ال�سيط����رة عل����ى 
لتكنلوجي����ا حديثة )�سديقة للبيئ����ة( وبطاقات 
انتاجي����ة عالية م�سرط����ة اي�سا و�سع م�سافة ال 
تق����ل ع����ن )20( كلم ب����ني جممع واخ����ر اخذين 
بنظ����ر االعتبار حاج����ة املحافظة لهذه املجمعات 

واحلمل البيئي للمنطقة .

 ترحيل )13( معمال لالسفلت في محافظة بابل

بحث آفاق التعاون  الزراعي 
المشترك بين العراق وهولندا

امانة بغداد تتسلم مهام صيانة انفاق قناة الجيش بناء على توصيات االمانة العامة لمجلس الوزراء



العراقية : متابعة 
  ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء اال����س���رايل ت��وين 
اأبوت اإن 200 جندي من القوات اخلا�سة 
الدولة  تنظيم  مت�سددي  ملحاربة  ار�سلوا 
البالد  يدخلوا  مل  ال��ع��راق  يف  اال�سالمية 
قانونية  حماية  لهم  تقدم  مل  ب��غ��داد  الأن 

كافية.

اهداف  �سرب  ا�سرالية  مقاتالت  وب��داأت 
ال�سهر  �سابق ه��ذا  ال��ع��راق يف وق��ت  داخ���ل 
يف اط��ار االئ��ت��الف ال��ذي ت��ق��وده ال��والي��ات 
التي  املت�سددة  اجلماعة  لهزمية  املتحدة 
ح��ق��ق��ت م��ك��ا���س��ب ع��ل��ى االر�������س يف ب��ل��دة 

كوباين ب�سمال �سوريا ويف غرب العراق.
اوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�س  واجتمع 
دول���ة -م��ن   20 م��ن  ق���ادة ع�سكريني  م��ع 

بينها ا�سراليا وتركيا وال�سعودية- و�سط 
���س��غ��وط م��ت��زاي��دة الأن ي��ت��خ��ذ االئ��ت��الف 
امل�����زي�����د م�����ن االج�������������راءات ل����وق����ف ت���ق���دم 

املت�سددين.
اال�سراليني  اجل��ن��ود  ان  ق��ال  اأب���وت  لكن 
امل�سورة  "تقدمي  مب��ه��ام  بالقيام  املكلفني 
م���ازال���وا  ال��ع��راق��ي  للجي�س  وامل�ساعدة" 
ان  بعد  العربية  االم���ارات  دول��ة  باقني يف 

ايلول  �سبتمرب  منت�سف  يف  اليها  و�سلوا 
ات��ف��اق ر�سمي  ال��ت��و���س��ل ايل  الأن���ه مل ي��ت��م 
ب�سان و�سعهم القانوين. ومل ترد ال�سفارة 
ال��ع��راق��ي��ة يف ا���س��رال��ي��ا ع��ل��ى ال��ف��ور على 
طلبات للتعقيب. وقال اأبوت انه واثق بانه 
ال�سحفيني  واأبلغ  التفاق.  التو�سل  �سيتم 
ال���وزراء  لرئي�س  "اأو�سحت  االرب��ع��اء  ي��وم 
يف ن��ي��وي��ورك ق��ب��ل ح���وايل ا���س��ب��وع��ني اننا 

ا�سارة  يف  امل�ساعدة"  على  ج��دا  حري�سون 
ايل رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وا�ساف قائال "او�سحت بجالء ان قواتنا 
ل��ل��ذه��اب وان ه��ن��اك  اخل��ا���س��ة م�����س��ت��ع��دة 
قدرا هائال من الفائدة ميكن ان يقوموا 
لقواتنا  مدينون  لكننا  ال��ع��راق.  داخ��ل  ب��ه 
اإذا وجدت  اإال  باأال نن�سر جنودها  اخلا�سة 

احلماية القانونية املنا�سبة."

العراقية-متابعة 

يلتقي كبار القادة العس��كريين لدول التحالف االميركي في قاعدة أندروز 
الجوي��ة ف��ي ماريالند قرب واش��نطن، لبحث االس��تراتيجية المتبعة ضد 

جماعة داعش التي تواصل تقدمها في سوريا والعراق.
هيئ���ة  رئي����س  �سيراأ�س���ه  ال���ذي  االجتم���اع 
اجل���رال  االأمريكي���ة  اجليو����س  اأركان 
مارتن دميب�سي ورئي����س القيادة االأمريكية 
الو�سط���ى لل�س���رق االأو�سط واآ�سي���ا الو�سطى 
ايج���اد  �سيتن���اول  اأو�س���ن،  لوي���د  اجل���رال 
روؤى للتحدي���ات امل�ستقبلي���ة يف احلرب على 

داع�س.
يتخب���ط  داع����س،  �س���د  امريك���ي  حتال���ف 
و�س���ط �سياع كبري وت�سكي���ك حول االهداف 

املر�سومة والنتائج املحققة.
ب���دء حمل���ة الق�س���ف  فبع���د �سهري���ن عل���ى 
يف  االمريك���ي  التحال���ف  ل���دول  اجل���وي 
الع���راق وثالث���ة ا�سابيع من ب���دء ال�سربات 
اجلوي���ة يف �سوري���ا، ويف ظ���ل تق���دم م�سلحي 
ال�سوري���ة  الع���رب  ع���ني  مدين���ة  يف  داع����س 
امله���ددة بال�سقوط، واي�س���ا يف بع�س املناطق 
تل���زم تكتم���ا  ت���زال وا�سنط���ن  العراقي���ة، ال 

�سديدا حول الرهانات احلقيقية للتحالف.
ل���دول  الع�سكري���ني  الق���ادة  كب���ار  لق���اء 
التحال���ف الدويل يف قاع���دة اأندروز اجلوية 
يف ماريالن���د ق���رب وا�سنط���ن، كان يف اح���د 
اه���م اهداف���ه بح���ث اال�سراتيجي���ة املتبع���ة 
�س���د امل�سلح���ني، وذل���ك بح�س���ور الرئي����س 

االأمريكي باراك اأوباما.
ال���دول امل�سارك���ة وعدده���ا اثنت���ان وع�سرون 
دولة، وبح�سور رئي�س هيئة اركان اجليو�س 
طرح���ت  دميب�س���ي،  مارت���ن  االمريكي���ة 
خمطط���ات جدي���دة للمرحل���ة الثاني���ة بعد 
وبح�س���ب  الت���ي  االوىل،  املرحل���ة  تقيي���م 
املرج���وة،  نتائجه���ا  تع���ط  مل  املراقب���ني، 
وبالدليل ما يح�سل على االر�س يف العراق، 
ويف �سوري���ا اي�س���ا. يق���ول متابع���ون ل�سوؤون 
املنطق���ة، ان دوال بالتحال���ف تعط���ي �س���وءا 
اخ�س���ر لداع����س من اج���ل التق���دم امليداين 

عل���ى االر����س، وه���م يوا�سل���ون دع���م داع�س 
لطائ���رات  اجلوي���ة  الغ���ارات  فيم���ا  مادي���ا، 
التحال���ف االمريك���ي ال يروه���ا اال غط���اءا 
جوف���اء  دولي���ة  لوع���ود  ترجم���ة  اعالمي���ا 

بالق�ساء على هذه اجلماعة.
وهناك من يحذر م���ن نتائج االجتماع التي 
ميك���ن ان تك���ون متهي���دا لتدخ���ل ع�سك���ري 
ب���ري يف الع���راق و�سوري���ا، وهو االم���ر الذي 
ح���ذرت من���ه دول عدي���دة باعتب���ار ان هك���ذا 
عم���ل ق���د ي�سع���ل املنطق���ة برمته���ا حم���ذرة 
م���ن العواق���ب والتداعي���ات، ال �سيم���ا وبع���د 
احلدي���ث الرك���ي ع���ن منطقة عازل���ة على 
احلدود مع �سوري���ا بدعم فرن�سي، قد تكون 
تربي���را لتدخ���ل ع�سك���ري ب���ري م�ستقبل���ي، 
يه���دف اىل االطاحة بالنظام ال�سوري، غري 
ان وا�سنط���ن تعت���رب الطل���ب الرك���ي غ���ري 
مط���روح حالي���ا على جدول االعم���ال، بينما 
باري�س تعت���زم امل�ساهمة يف و�سع خطة عمل 
م�سرك���ة ذات اأبع���اد اإقليمي���ة واالتفاق على 

االأوجه اال�سراتيجية الكربى يف احلملة.
واي�س���ا هن���اك م���ن يت�سائ���ل ع���ن ال�سيناريو 
وا�سنط���ن  تخطط���ه  ال���ذي  االمريك���ي 
وكيفي���ة  حلفائه���ا،  مب�ساع���دة  للمنطق���ة 
تعاطيه���ا م���ع عمل اجلي����س العراق���ي الذي 

امل�سلح���ة،  االرهابي���ة  املجموع���ات  يقات���ل 
وتق���ف موق���ف املتف���رج وراء غ���ارات ال تعدو 
كونه���ا اعالمي���ة فق���ط ك�سوته���ا، كم���ا تاأتي 
التحذي���رات هن���ا لت�سي���ف ب���اأن �سعي���ا خفيا 
ل���دى وا�سنطن من وراء هذا التكتل الدويل 
�سد االره���اب بح�سب ال�سا�سة الغربيني، اال 

ان اهدافه قد تكون يف مكان اخر.
ويكف���ي هن���ا التذكري مبوق���ف قائ���د الثورة 
اال�سالمي���ة يف اي���ران اي���ة اهلل ال�سي���د عل���ي 
خامنئ���ي، وال���ذي اك���د فيه ان �سع���ي امريكا 
وحلفائه���ا للت�سدي لداع����س لي�س حقيقيا، 
ب���ني  اخلالف���ات  اث���ارة  اىل  يه���دف  امن���ا 
امل�سلم���ني، م���ن اج���ل الوق���وف عل���ى فيل���م 

التحالف االمريكي �سد داع�س.
وح���ول التحالف االمريك���ي ما يخطط من 
اه���داف جديدة قال اخلب���ري اال�سراتيجي 
ان فاق���د  الدكت���ور ح�س���ن ح�س���ن  ال�س���وري 
االدارة  ب���ه  ويق�س���د  يعطي���ه  ال  ال�س���يء 

االمريكية.
واأ�س���اف يف لقاء مع قن���اة العامل االخبارية، 
ان الرئي����س االمريك���ي ب���اراك اوبام���ا �سرح 
قب���ل �سهري���ن ب���ان ادارت���ه لي����س لديه���ا اية 

ا�سراتيجية ملحاربة االرهاب.
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العراقية / متابعة 

 ���س��ج��ع جم��م��ع اال���س��اق��ف��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك ح���ول اال���س��رة 
والزواج على الرحيب ب"املواهب واملزايا االيجابية" 
على  ي��دل  ما  الكني�سة  داخ��ل  املثليون  بها  يتميز  التي 

لهجة جديدة حتى دون ثورة عقائدية.
قدمه  ال��ذي  امل��وق��ت  االويل  التقرير  ه��ذا  ويخ�س�س 
ويلخ�س  اردو  ب��ي��ر  ب��وداب�����س��ت  ك���اردي���ن���ال  االث���ن���ني 
مداخالت اال�سبوع املا�سي، ثالث فقرات طويلة لهذا 

املو�سوع.
ورغم ان الكني�سة الكاثوليكية تنظر اىل العمل املثلي 
يف  امل�����س��ارك��ني  غالبية  ان  ي��ب��دو  "خطيئة"،  ان���ه  ع��ل��ى 
املجمع باتوا يعتربون ان رف�س املثليني مناف ملبادىء 

االجنيل.
ومزايا  مواهب  "للمثليني  ان  العمل  وثيقة  يف  وج��اء 
على  ق���ادرون  نحن  فهل  للكني�سة  تقدمتها  ميكنهم 

ا�ستقبالهم ومعاملتهم بروح من االخوة؟".
م�ساكل  وج����ود  ن��ن��ف��ي  ان  "دون  ال��وث��ي��ق��ة  وا����س���اف���ت 
اخالقية مرتبطة بزواج املثليني ناخذ علما بان هناك 
الت�سحية  املتبادل اىل حد  الدعم  فيها  ي�سكل  حاالت 
م�ساعدة ثمينة حلياة ال�سركاء" يف ما يبدو بانه اول 
دائم  الرتباط  املحتملة  بااليجابية  للكني�سة  اعراف 

بني �سخ�سني من اجلن�س نف�سه.
اىل  ت���دف���ع  امل��ث��ل��ي��ني  "م�ساألة  ان  ال��وث��ي��ق��ة  وت��اب��ع��ت 
التفكري جديا يف طريقة ايجاد �سبل واقعية لتحقيق 
البعد  دم��ج  خ��الل  م��ن  ان�ساين  ون�سوج  عاطفي  من��و 

اجلن�سي. وهذا االمر يطرح حتديا تربويا مهما"
باالطفال  خا�سا  اهتماما  تويل  الكني�سة  "ان  وذك��رت 
انه  على  م�����س��ددة  مثليني  ازواج  م��ع  يعي�سون  ال��ذي��ن 

يجب منح اولوية حلقوق ال�سغار". 
م��دي��رة جمعية ديغنيتي  ب��ورك  دادي  م��اري��ان  وق��ال��ت 
"جديدة  اللهجة  ان  الكاثوليك  للمثليني  اي  ا���س  يو 

متاما" و"اكرث احراما" حيال املثليني.
وق����ال ج����ان ل����وي ل���وك���وف مم��ث��ل ح��رك��ة دي��ف��ي��د ان��د 

جوناثان املثلية امل�سيحية "انه امر �سخم".
وا����س���اف "مت حت��ق��ي��ق ت��ق��دم ه��ائ��ل م���ع ت����ويل ال��ب��اب��ا 

الفرد  ب��ات  الكاثوليكية.  الكني�سة  رئا�سة  فرن�سي�س 
اليوم اهم من العقيدة بحد ذاتها".

امل�ساركني  �سديدة بني  ردود فعل  اث��ارت  الوثيقة  لكن 
يف ال�سينودو�س.

وذكر كرادلة افارقة ان هذا املو�سوع مل يتم التطرق 
ال��ي��ه اال خ���الل ���س��ت م���داخ���الت م��ن ا���س��ل اك���رث من 
ال�سينودو�س. اعمال  اال�سبوع االول من  180 خالل 

ويرى العديد من امل�ساركني االفارقة ان ملف املثليني 
يبقى مو�سوعا غربيا.

كلمة  تقريبا  "لغياب  اال�ساقفة  بع�س  ا�سف  وعموما 
التي  النقا�سات  الوثيقة" وفقا لتفا�سيل  خطيئة من 

ن�سرها الفاتيكان الثالثاء املا�سية .
م��ي��ول  ���س��دي��د  ب��ح��ذر  "تفهم  ان  اال���س��اق��ف��ة  وا����س���اف 
املثليني" يجب اال "يعطي االنطباع بقبول توجهاتهم 

اجلن�سية".
ثافي�س  ج��ون  و�سفها  بعد،  النهائية  غ��ري  والوثيقة 
الرعوي"  الفاتيكان ب"الزلزال  �سوؤون  املتخ�س�س يف 
"اخلارجني  لال�سخا�س  االيجابية  مقاربتها  ب�سبب 

عن القاعدة". 
امل��دين  االيجابية" ل��ل��زواج  ب"القييم  االق���رار  ورغ��م 
يربم  بعقد  حم�سورا  يبقى  ان  على  اال�ساقفة  اجمع 

بني رجل وامراة. 
ميالنو  ك��اردي��ن��ال  �سكوال  اجنيلو  املون�سينيور  واق���ر 
بنديكتو�س  ال�����س��اب��ق  ال��ب��اب��ا  م���ن  ال��ق��ري��ب  امل��ح��اف��ظ 
ريبوبليكا  ال  ل�سحيفة  ح��دي��ث  يف  ع�����س��ر  ال�����س��اد���س 
"بالتاكيد لقد تاخرنا يف النظر اىل املثليني باحرام 

وم�ساواة".
ووفقا للمون�سينيور برونو فورتي ال�سكرتري اخلا�س 
هو  الوثيقة  معنى  البابا  م��ن  القريب  لل�سينودو�س 
"تقبل االيجابية اينما وجدت حتى يف هذا االختبار". 
وهذا اال�سبوع �ستتوا�سل ور�سات العمل و�سريفع ن�س 
للت�سويت عليه ال�سبت و�سيخ�سع بالتاكيد لتعديالت. 
لكن طريقة التطرق اىل هذا املو�سوع جديدة متاما.

االوىل من  اال�سهر  قال خالل  فرن�سي�س  البابا  وك��ان 
حربيته يف الطائرة التي كانت تقله من ريو اىل روما 
يف 2013 "اذا كان �سخ�س مثليا ويبحث عن امل�سيح 

باميان وارادة فمن انا الحكم عليه؟"

لهجة جديدة اكثر ايجابية بشان المثليين لمجمع االساقفة الكاثوليك

التحالف االميركي يخطط في واشنطن الهداف جديدة
كبار قادته العسكريين يجتمعون في قاعدة اندروز

العراقية / متابعة 

 التقى م�سوؤولون ع�سكريون من كوريا اجلنوبية وكوريا ال�سمالية  
احل��دود،  على  مناو�سات  ع��دة  بعد  �سنوات  �سبع  منذ  االوىل  للمرة 

ح�سب ما ذكرت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية يونهاب.
التوقيع  بامنوجنوم احلدودية حيث مت  املحادثات يف قرية  وجرت 
بر�س،  فران�س  لوكالة  ���س��وؤال  على  وردا   .1953 ع��ام  الهدنة  على 

رف�ست وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية تاأكيد اخلرب.
وح�سب يونهاب، فان اخر لقاء بني كبار ال�سباط من البلدين يعود 
اىل كانون االول/دي�سمرب 2007. ورغم تبادل املناو�سات والق�سف 
على احلدود بني البلدين، قررت الكوريتان مطلع ت�سرين االول/

اكتوبر العمل على ا�ستئناف حوار على م�ستوى رفيع بني البلدين 
والذي علق منذ �سبعة ا�سهر. وجاء هذا االتفاق خالل زيارة نادرة 
كوريا  يف  امل�سوؤولني  كبار  م��ن  ثالثة  بها  ق��ام  اجلنوبية  ك��وري��ا  اىل 
للزعيم  ال�سيقة  احللقة  اىل  ينتميان  اثنان  بينهم  من  ال�سمالية 

الكوري ال�سمايل كيم جونغ اون.

اول لقاء عسكري على مستوى 
رفيع بين الكوريتين منذ 2007

العراقية / متابعة 

 اعلن وزي��ر االم��ن يف هونغ كونغ انه مت تعليق مهام �سرطيني ي�ستبه 
انهم ارتكبوا اعمال عنف بحق متظاهر من املطالبني بالدميوقراطية 
بال�سرب  يتعر�سون  يظهرهم  فيديو  �سريط  ب��ث  بعد  كونغ  هونغ  يف 

لرجل ممدد على االر�س.
 وال�سور التي بثها التلفزيون املحلي "تي يف بي" يبدو انها �سورت ليل 
الثالثاء االربعاء خالل �سدامات بني �سرطيني ومتظاهرين مطالبني 

بالدميوقراطية كانوا ي�سعون حواجز جديدة.
اوثقت  متظاهر  بجر  يقومون  امل��دين  باللبا�س  �سرطيني  �ستة  وتظهر 
ال�سلطة يف حي ادمريالتي، احد  يداه يف زاوي��ة متنزه قريب من مقر 
املوا�سع التي احتلها املطالبون بالدميوقراطية منذ اكرث من ا�سبوعني. 
التمدد على االر�س ويقوم عن�سر �سرطة ب�سربه  الرجل على  ويرغم 
فان  التلفزيون  وبح�سب  بركله.  اخ��ري��ن  �سرطيني  ثالثة  يقوم  فيما 

االعتداء ا�ستمر اربع دقائق.
"ال�سرطة قلقة من هذا احلادث  ان  لل�سحافة  وقال الي تونغ-كووك 
ال�سرطيني  م��ه��ام  ت��ع��ل��ي��ق  "مت  م�سيفا  م�ستقال"  حت��ق��ي��ق��ا  و���س��ت��ف��ت��ح 

ال�سالعني يف هذا احلادث يف الوقت الراهن".
وقال احلزب املدين، احدى احلركات املطالبة بالدميوقراطية يف هونغ 
اح��د عنا�سر  ت�سانغ  ك��ني  ه��و  ال��ذي تعر�س لل�سرب  ال��رج��ل  ان  ك��ون��غ، 
"الفريق  ان  املنظمة  ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن ه���ذه  احل����زب. وق��ال��ت ك��الودي��ا م��و 

القانوين للحزب املدين يدير الو�سع". 
الثقة  كل  فقدوا  املتظاهرين  ان  وون��غ  جو�سوا  الطالبي  الزعيم  وق��ال 

بال�سرطة.
وقال "كان يجب ان تقوم ال�سرطة مبواكبة املتظاهر اىل �سيارة ال�سرطة 

ولي�س اقتياده اىل مكان بعيد و�سربه وركله على مدى اربع دقائق".
املتظاهرين  حركة  تراجع  ب��دء  منذ  االعنف  تعترب  �سدامات  ووقعت   
يف ال�ساعات االوىل االربعاء حني قامت ال�سرطة بتفكيك حاجز جديد 

ن�سبه املتظاهرون على طريق قريبة من مبان ر�سمية.
واعلنت ال�سرطة انها اعتقلت 45 �سخ�سا، 37 رجال وثماين ن�ساء.

تعليق مهام شرطيين قاموا 
بضرب متظاهر في هونغ كونغ

عربية ودولية

استراليا تقول ان جنودها لم يدخلوا العراق ألن بغداد لم توفر لهم حماية قانونية

العراقية / متابعة 
لال�ستباه  �سخ�سا   13 املاليزية  ال�سلطات  اعتقلت 
اإىل  لل�سفر  والتخطيط  الدولة،  بتنظيم  �سلتهم  يف 
�سوريا. وداهمت ال�سرطة املاليزية، االثنني، مطعما 
يف �ساحية تبعد 30 دقيقة عن العا�سمة كواالملبور 
التي ت�سم  املجموعة،  اأن  ال�سلطات  اكت�سفت  اأن  بعد 
عددا من الن�ساء بني اأع�سائها، كانت تخطط ملغادرة 

البالد.

وقال نائب رئي�س ق�سم مكافحة االإرهاب يف ال�سرطة 
بتفتي�س  نقوم  اأن  "علينا  ميدن:  اأيوبخان  املاليزية، 
ما  وف��ق  امل�ستمر"،  التحقيق  ه��ذا  اإط���ار  يف  منازلهم 

ذكرت وكالة رويرز.
واعتقلت ماليزيا 36 مواطنا ي�ستبه بانتمائهم اإىل 
تيارات مت�سددة منذ اأبريل املا�سي، وتعتقد ال�سلطات 
ي��ح��ارب��ون االآن يف  30 م��ال��ي��زي��ا  ي��ق��ل ع��ن  اأن م��ا ال 
�سوريا والعراق ب�سفوف جماعات خمتلفة لها �سلة 

بتنظيم الدولة.

ماليزيا تعتقل جهاديين على صلة بتنظيم الدولة
العراقية / متابعة 

طالبان  بحركة  م�سلحني  اإن  اأف��غ��اين  م�سوؤول  ق��ال 
قتلوا رئي�س منطقة ناد علي وحار�سه بوالية هلمند 

جنوبي البالد.
وقال املتحدث با�سم حاكم والية هلمند عمر زواك، 
اإن م�سلحني ن�سبوا كمينا وقتلوا رئي�س منطقة ناد 

علي، حممد اأنور خان وحار�سه، الفتا اإىل اأن الهجوم 
اأ�سفر اأي�سا عن اإ�سابة �ستة �سباط.

وت��ع��د م��ن��ط��ق��ة ن����اد ع��ل��ي م��ع��ق��ال مل�����س��ل��ح��ي ط��ال��ب��ان 
اأخ��رى  مناطق  يف  هجمات  ل�سن  كقاعدة  وت�ستخدم 

بالوالية، ح�سب ما ذكرت م�سادر �سحفية .
لكن  احل���ادث،  ع��ن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
م�����س��ل��ح��ي ط���ال���ب���ان ����س���ع���دوا م���ن ه��ج��م��ات��ه��م �سد 
ان�سحاب  قبل  البالد  اأنحاء  يف  م�سوؤولني حكوميني 

معظم القوات االأجنبية نهاية العام.

أفغانستان.. مقتل مسؤول محلي بهجوم لطالبان

هل تقسيم 
العراق هو الحل؟

عندما كان بايدن خارج االدارة االمريكية، يف عهد الرئي�س ال�سابق 
كان  العراقية".  امل�سكلة  ل�"حل  م�سروعه  االب��ن، طرح  بو�س  ج��ورج 
ذلك �سنة 2007 اإذ كانت احلرب الطائفية يف ذروتها. اآنذاك طرح 
اإعطاء  مع  فيدرالية  اأقاليم  ثالثة  اىل  العراق  لتق�سيم  م�سروعه 
كركوك و�سعا خا�سا. ا�ستند يف ذلك اىل تقارير ودرا�سات بريطانية 
تقول باأن ال حل لق�سية كركوك �سوى بو�سع خا�س لها. اليوم يعيد 
الذي  االمر  باإغفال مو�سوع كركوك،  ولكن  بايدن طرح م�سروعه 

يثري ت�ساوؤالت عما اإذا كان هناك تغيري يف موقفه منها.
مو�سوع  عن  تراجعا  �سهد  قد  كركوك  من  بايدن  موقف  كان  واإذا 
من  مقربا  ال�سلطة،  يف  االآن  باعتباره  ل��ك��رك��وك،  اخل��ا���س  احل��ل 
اأ�سا�س  ف��اإن  ال�سلطة،  اأك��رث مما كان عليه حينما كان خ��ارج  الواقع 
ن�سرته  ال���ذي  مقاله  يف  ي���زال،  ال  ب��ل  تغيريا  ي�سهد  مل  م�سروعه 
يكمن  ال��ع��راق  احل��ل يف  ان  م��وؤخ��را، م�سرا على  بو�ست  الوا�سنطن 
اأو  يف ال��ف��ي��درال��ي��ة ذات االق��ال��ي��م ال��ث��الث��ة، ح�سب ال��ه��وي��ة االإث��ن��ي��ة 
يدعم  م��ا  ال��واق��ع  اأر����س  على  ميلك  م�سروعه  ان  فهل  الطائفية، 

�سحته واإمكانية تنفيذه؟.
متناق�سة.  عراقية  مواقف  بايدن  م�سروع  لقي   ،2007 العام  يف 
ت��راوح��ت  �ستى  مب��واق��ف  امل�����س��روع  واج���ه  ال�سنّي  ال�سيا�سي  اجل�سم 
رحبت  فيما  العراقي  وح��دة  على  بالتاآمر  واالت��ه��ام  الت�سكيك  بني 
اإقليم كرد�ستان من  به املجموعة الكردية باعتبار امل�سروع �سيخرج 
حالة التمّيز املثري لالعرا�سات، خ�سو�سا وان مفهوم الفيدرالية 
املجموعة  اأم���ا  اآن����ذاك.  احل�سا�سية  م��ن  الكثري  يثري  ي���زال  ال  ك��ان 
ال�سيعية فكانت منق�سمة بني موؤيد للم�سروع باعتباره يوفر الغطاء 

مل�سروع فيدرالية اجلنوب، وبني راف�س له وم�سكك بنواياه.
بظروف  تغيريها"  "جرى  اأو  والقناعات،  ال��ظ��روف  تغرّيت  اليوم 
تقبل  منها  كبري  ج��ان��ب  يف  ب��ات��ت  ال�سنية  فاملجوعة  االر����س،  على 
"االقليم ال�سني"، فيما اجلانب  بالفيدرالية باعتبارها طريقا اىل 
الفيدرالية  برف�س  يتظاهر  �سيا�سي  طاقم  ب��ني  ينق�سم  ال�سيعي 
بايدن  ان تطبيق ن�سائح  اأبعد منها، فهل  و�سارع يدعو اىل ما هو 

بات ممكناً؟.
ملا هو موجود على االر���س، فال  اجل��واب يحتاج اىل نظرة واقعية 
الواقع  يكفي االعتماد على نظريات �سيا�سية جمردة من تفا�سيل 
الناجتة عن تطبيقات �سابقة. اأعني هنا حتديدا منوذج الفيدرالية 
الفيدرالية  ح��دود  جت��اوزت  التي  العملية  وتطبيقاته  كرد�ستان  يف 
االقليم  يت�سرف  عمليا  اال���س��ت��ق��الل.  م��ن  اأب��ع��د  ح��ت��ى  ه��و  م��ا  اىل 
بكثري  االلتزام  راف�سا  وتعامالته،  قراراته  يف  �سديدة  با�ستقاللية 
واالمنية،  املالية  احل��دود  �سلطة  عائدية  مثل  االحتادية  املهام  من 
وعمل املوؤ�س�سات االحتادية مثل ديوان الرقابة املالية وهيئة االعالم 
واالت�ساالت وغريها كثري. لو اأردنا تطبيق النظام الفيدرايل على 
اإقليم  يتمتع  مما  باأقل  جديد  اإقليم  اأي  �سيقبل  فهل  كله  ال��ع��راق 
كرد�ستان؟ لو حدث ذلك فماذا �سيكون م�سري العراق؟.. التق�سيم 
وال �سيء غري ذلك، فهل يغفل بايدن هذا االمر اأم انه يريد الو�سول 

اىل هذه النتيجة.
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مناف�سات  انللطللاق  موعد  متديد  عللن  اليد  احتللاد  �سر  امللن  اعلن 
الدوري العراقي املمتاز للمو�سم 2014 ،2015 خم�سة ايام بعد 

ان كان مقررا له يوم اخلمي�س املقبل 
» ان احتللاده قللرر تاجيل  وا�ساف غللامن كاظم يف ت�سريح  �سحفي 
ب�سبب  احلللايل  ال�سهر  مللن  الع�سرين  اىل  اللللدوري  انللطللاق  موعد 
ال�سنوي  الفني  املللنللهللاج  على  والفنية  االداريللللة  الللتللعللديللات  بع�س 

مو�سحاً ان الدور االول من املناف�سة ينطلق يف الع�سرين منه . 
اجلدير بالذكر ان فريق نفط اجلنوب توج بالن�سخة ال�سابقة من 

البطولة.
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ح�سل املنتخب الوطني بالدراجات للنا�سئن وال�سباب على و�سامن 
يف  حاليا  املقامة  العربية  البطولة  ب�سباقات  جديدين  برونزين 

مدينة عنابة يف اجلزائر.
وقال امن �سر االحتاد احمد �سربي ان “منتخب النا�سئن ح�سل 
 36 مل�سافة  العام  الفردي  الفرقي من  �سباق  على و�سام برونزي يف 

كم”.
“منتخب النا�سئن مثله الاعبون حممد عبداخل�سر  وا�ساف ان 
ودومان رجب وحممود بركات و�سيف مط�سر وح�سن �سادق ويون�س 

جبار”.
وا�سار اىل ان “منتخب ال�سباب ح�سل هو االخر على و�سام برونزي 
الفريق  ومثل  كم   98 مل�سافة  العام  الللفللردي  من  الفرقي  �سباق  يف 
الاعبون مراد فرهاد وزانللا خ�سرو وحممد عبداهلل وحممد لفتة 

وحممد فا�سل و�سجاد حممد”.
وتابع ان “احل�سيلة العراقية ارتفعت اىل �ستة او�سمة بواقع ف�سين 

واربعة او�سمة برونزية”.
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رئي�س  ت�سمية  قللرر  عبطان  احل�سن  عبد  والريا�سة  ال�سباب  وزيللر  م�سدران  اأكللد   
االحتاد العراقي الكرة القدم ال�سابق ح�سن �سعيد م�ست�ساراً  له ، فيما وجد العديد 
ان  �سيما  ال  جيدة  التفاتة  وانلله  حمله  يف  التعين  اأن  واالإعامين  الريا�سين  من 
دولياً  العبا  وكونه  الدولية  املحافل  من  العديد  مع  طيبة  عاقات  ميتلك  ح�سن 
�سابقاً من الذين ي�سار اإليه بالبنان ، فيما متنى البع�س ان ين�سى ح�سن م�ساكل 
املا�سي وم�ساكل احتاد الكرة ويتوجه اإىل خدمة الريا�سة العراقية ب�سكل عام والكرة 

العراقية ب�سكل خا�س لتحقيق الهدف الذي يتمنى حتقيقه اجلمهور العراقي وهو 
رفع احلظر عن املاعب العراقية واإنهاء غربة الكرة العراقية 

ترتيب  مبهمة  تكليفه  اجللل  من  املن�سب  لهذا  ح�سن  اختيار  ان   : امل�سدر  واأو�للسللح 
تكليفه  عللن   ف�سا  ودوللليللاً  عربياً  والريا�سة  ال�سباب  للللوزارة  اخلللارجلليللة  الللعللاقللات 
اإعللادة تكثيف االت�ساالت مع الفيفا واالحتللاد االآ�سيوي لكرة القدم من  بالعمل على 
يف  الدولية  املباريات  اقامة  واإعلللادة  العراقية  الكرة  على  املفرو�س  احلظر  رفللع  اجللل 
العراق لا�ستفادة من عاقاته مع هذه اجلهات كونه ام�سى وقتاً طويًا يف رئا�سة 

االحتاد العراقي لكرة القدم وكونه ع�سواً فاعًا يف االحتاد العربي .
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حمل مدربون محليون، الجهاز الفني مس��ؤولية الخروج من نهائيات اس��يا للش��باب بعد الخس��ارة 
أمام كوريا الش��مالية، مبينين أن على المدرب أن يثقف الالعبين بنظام وآلية البطولة، فيما دعا 

بعضهم اتحاد الكرة لمنح فرصة التدريب لمدربين شباب.

تثقيف الالعبين
كل  وفلللر  "االحتلللاد  اإن   ،" ها�سلللم  لللي  ق�س امللللدرب  وقلللال 
مايحتاجللله الفريلللق ملللن مع�سلللكرات تدريبيلللة ومباريلللات 

جتريبيلللة والبلللد اأن نقتنع بان كلللرة القدم فوز وخ�سلللارة"، 
لللى "�سلللرورة اأن يثقلللف اجلهلللاز الفنلللي العبيه  م�سلللددا عل
ب�سان نظام والية البطولة واآلية خروج الفريق اخلا�سر".

واأ�سلللاف ها�سلللم اأن "الللللوم وبن�سلللبة كبلللرة بعلللد اخللللروج 
احلزين من البطولة وفقدان فر�سلللة املناف�سلللة يقع على 
اجلهلللاز الفني للمنتخب"، م�سلللرا اإىل اأن "من املفرو�س 
اأن يعلللرف اجلهلللاز الفنلللي كل التفا�سللليل واالإجلللراءات يف 

املوؤمتر الفني للبطولة".

عالقات شخصية
بلللدوره اأكلللد امللللدرب بهلللاء كاظلللم "، اأن "اجللللزء االأكلللرب من 
م�سوؤولية اخل�سارة وتوديع النهائيات بهذه الطريقة يقع 
لللى مدرب الفريق رحيلللم حميد"، معتلللربا اأن "املنتخب  عل

كان يف اأف�سلللل حاالته واأو�سلللاعه يف املع�سلللكرات التدريبية 
واملباريلللات مبا فيها املباراة االأوىل اأمام عمان التي فاز بها 

املنتخب ب�ستة اأهداف نظيفة".

وتابع كاظم اأن "عدم قراءة املباريات وعدم حتليل اخل�سم 
لللى الفلللوز  لللى التعلللود عل وكذللللك علللدم تهيئلللة املنتخلللب عل
وكذلك امل�سلللكلة التي ح�سللللت مع اللعب �سركو من اأهم 
اأ�سلللباب اخل�سلللارة واخلروج"، متمنيا على "احتاد الكرة اأن 
مينح فر�سلللا اأخرى ملدربن اأكفاأ يف املحافل الدولية والبد 

من ترك العاقات ال�سخ�سية".
هلللذا ولعلللب منتخبنا ال�سلللبابي يف املجموعلللة الرابعة من 

بطوللللة ا�سللليا لل�سلللباب التي تقلللام يف ميامنار وقلللد فاز يف 
املبلللارة االوىل �سلللد عملللان ب�سدا�سلللية نظيفة وتعلللادل مع 
قطلللر بهلللدف ملثلللله وخ�سلللر يف املبلللاراة الثالثلللة املللام كوريا 

ال�سمالية بهدف مقابل هدفن 
لللى الرغم من فارق االهداف اللللذي مال بكفة املنتخب  فعل
العراقي لل�سلللباب بفلللارق خم�س اهداف ملنتخبنا و�سلللالب 
واحد للمنتخب الكوري ال�سلللمايل اال ان االحتاد اال�سيوي 
لللى املواجهات  اليعتملللد على فلللارق االهداف بلللل يعتمد عل
املبا�سلللرة بلللن املنتخبلللن وقلللد فلللرط منتخبنلللا باملبلللاراة 
الثالثلللة وخ�سلللرها وقلللد اداء �سللليئا اليعك�لللس قيمتللله بلللن 

املنتخبات املناف�سة على اللقب اال�سيوي .
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اكلللللد رئللليللل�لللس االحتلللللللاد امللللركلللزي 
ان  خزعل  كاظم  الللطللاولللة  لكرة 
الللعللراق يف  انللديللة �ستمثل  اربلللع 
مللنللافلل�للسللات الللبللطللولللة الللعللربلليللة 
للللللللرجلللال واللللنللل�لللسلللاء اللللتلللي مللن 
فعالياتها  حتت�سن  ان  املللقللرر 
مللديللنللة اغللاديللر املللغللربلليللة خللال 
امللللللدة ملللن اللللثلللاللللث والللعلل�للسللريللن 
وللللغلللايلللة اللللثلللاثلللن مللللن �للسللهللر 
ت�سرين الثاين املقبل ومب�ساركة 
ملللا اليلللقلللل علللن 20 نلللاديلللا من 

خمتلف الدول العربية.
نلللللاديلللللي  ان  خلللللللزعلللللللل:  وقلللللللللللال 
نلللفلللط اللللو�لللسلللط واملللللللام املللتللقللن 
�سي�ساركان يف مناف�سات الرجال 
ال�سناعة  ناديا  �سي�سارك  فيما 
ملللنلللافللل�لللسلللات  يف  واجللللللملللللاهلللللر 
الن�ساء، ويحق لكل ناد امل�ساركة 
بللاأربللعللة العللبللن واربلللع العللبللات. 
ملل�للسللرا اىل ان و�للسللول االنللديللة 
من  الثمانية  دور  اىل  العراقية 
مللنللافلل�للسللات الللبللطللولللة الللعللربلليللة 
ذاتللله وذلللك  يعترب اجنلللازا بحد 
من  جمموعة  م�ساركة  ب�سبب 
افلل�للسللل اللللاعلللبلللن واللللاعلللبلللات 

املحرتفن مع االندية العربية.
مللن جهة اخلللرى بللن خللزعللل ان 
احتاد اللعبة تلقى دعوة ر�سمية 
�سلهوب  بللطللولللة  يف  للم�ساركة 
اللللدولللليلللة للللللنللا�للسللئللن للللللرجللال 
واللللنللل�لللسلللاء اللللتلللي ملللن امللللقلللرر ان 
تلللقلللام يف الللعللا�للسللمللة اللللللبللنللانلليللة 
كللانللون  �للسللهللر  منت�سف  بللللروت 
ايام،  عدة  وت�ستمر  املقبل  االول 
الللعللراق  ي�سارك  ان  املللوؤمللل  ومللن 
الدولية  البطولة  مناف�سات  يف 

باأربعة العبن واربع العبات.

المدربون مسؤولون عن خروج منتخبنا الشبابي من بطولة اسيا للشباب
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اكللللد اللللاعلللب اللللعلللراقلللي امللللحلللرتف يف نلللادي 
انلله يللراقللب املنتخب  املللبللاركللي   تلي�ستار امنللار 
الاعبن من اجل  بعد وي�سجع  الوطني عن 
حتللقلليللق نللتللائللج ملل�للسللرفللة للللللكللرة الللعللراقلليللة يف 

اال�ستحقاقات املقبلة.
اللعب  ان  ت�سريح �سحفي  املباركي يف   وقللال 
يف  منه  قريبا  كنت  حلم  الوطني  املنتخب  يف 
املدة املا�سية لكن اال�سابة حالت دون موا�سلة 
امللل�للسللوار ملللع ا�لللسلللود اللللرافلللديلللن كللونللهللا جلللاءت 
يراقب  انلله  مو�سحا   منا�سب،  غللر  وقللت  يف 
الاعبن  وي�سجع  بعد  عن  الوطني  املنتخب 
من اجل حتقيق نتائج م�سرفة للكرة العراقية 
بطولتي  خللا�للسللة  املللقللبلللللة  اال�للسللتللحللقللاقللات  يف 
اخلليج وامم ا�سيا. وا�ساف: ان جمموعة الاعبن احلالية هي جمموعة جيدة 
ومن ا�سحاب املواهب الكبرة وت�ستطيع ان حتقق نتائج ايجابية ان كانت يف درجة 

االن�سجام الازم يف البطوالت املقبلة.
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اكد العب نادي ما�سرتيخت الهولندي هاوبر 
الرافدين  ا�سود  مع  بتواجده  �سعيد  م�سطفى 
اللعب  مللن حتقيق حلمه يف  اقلللرتب  قللد  كللونلله 
ت�سريح   هللاوبللر يف  وقللال  الللعللراقللي.  للمنتخب 
�سحفي ان اللعب مع املنتخب الوطني كان حلم 
اقرتبت من حتقيقه من خال  وقللد  طفولتي 
حكيم  املنتخب  مللدرب  يل  وجهها  التي  الدعوة 
�ساكر وانا �سعيد بتواجدي مع ا�سود الرافدين 
عليها.  ا�للسللكللرهللم  بللحللرارة  ا�ستقبلوين  الللذيللن 
وا�ساف: ان الاعبن مل ي�سعروين باين غريب 
عنهم واحاطوين بالرتحاب وعندما دخلت اىل 
امللعب معهم �سعرت وكاين قد لعب معهم �سابقا 

وهو �سعور جيد لاعب جديد على املنتخب.

انمار المباركي
أراقـــب المنتخــــب عــن بعد

هاوبير مصطفى
سعيد بتواجده مع اسود الرافدين

حسين سعيد.. مستشارًا لوزير الشباب والرياضة وسامان برونزيان جديدان للعراق في بطولة العرب بالدراجات

اتحاد بغداد يقترح تنظيم دوري لبراعم المصارعة والمركزي يدعم الفكرة
العراقية - متابعة

نيته تنظيم م�سابقات  الفرعي للم�سارعة يف بغداد،   اأعلن االحتاد 
من  انطاقا  ياأتي  ذلك  اأن  مبينا  الرباعم،  لفئة  بامل�سارعة  خا�سة 
رحب  املركزي  االحتللاد  اأن  اإىل  اأ�سار  فيما  الفئة،  هذه  اأهمية  اإدراك 

بالفكرة وقرر دعمها.
قدم  الفرعي  بللغللداد  "احتاد  اإن  جللبللار  �للسللاح  االحتلللاد  رئي�س  وقلللال 
مقرتحا بتنظيم دوري اأندية بغداد بامل�سارعة و احلرة والرومانية 
وقبول االحتاد  ا�ستح�سان  "املقرتح القى  اأن  الرباعم"، مبينا  لفئة 

املركزي الذي رحب بالفكرة وقرر دعمها".
اإذ مل يبق  املقبلة  االأيللام  النور يف  "املقرتح �سرى  اأن  واأ�ساف جبار 
�سوى التخ�سي�سات املالية من اأجل االإنطاق بتنظيم البطولة مبا 
"�سرورة  على  م�سددا  منها"،  الرئي�س  الهدف  حتقيق  على  ي�ساعد 
رفد  االأ�للسللا�للس يف  هللي  العمرية  الللفللئللات  الأن  الفئة  بللهللذه  االهللتللمللام 

املنتخبات الوطنية واالندية املحلية باملواهب املميزة".
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تلللل�للللسللللدر فللللريللللقللللا الللللللللللللللزوراء ودهلللللللوك 
للللدوري  والللثللانلليللة  املللجللمللوعللتللن االوىل 
اللللكلللرة امللللملللتلللاز بللعللد انلللتلللهلللاء جللولللتللهللمللا 

الثالثة 
نقاط  ب�ست  املجموعة  اللللزوراء  وت�سدر 
بل3  مللن ثلللاث مللبللاريللات يليه كللربللاء 

نقاط من مباراة واحدة والكرخ بثاث 
نقاط اي�سا من مباراتن والقوة اجلوية 
بذات الر�سيد من مباراة واحدة فقط.

ويف املللجللمللوعللة الللثللانلليللة تلل�للسللدر دهللوك 
الئحة الرتتيب بل6 نقاط من مباراتن 
 3 مللن  اي�سا  نللقللاط.  بل6  الطلبة  يليه 

مللبللاريللات ثللم احللللدود بللاربللع نللقللاط من 
3 مباريات فامانة بغداد بل3 نقاط من 
املجموعة  مباراة واحللدة. و�سجلت فرق 

مباراة.  18 من  هدفا   21
وت�سدر ثمانية العبن قائمة الهدافن 
العب  وهللم  منهم  لكل  هدفن  بر�سيد 
امانة  ذيلللاب والعلللب  احللللدود علي عبد 
بللغللداد حمللمللد اللللواكلللد والعلللب كللربللاء 

الكرخ  العللب  رعللد  و�سجاد  �سالح  كلللرار 
ورحلليللم اوالبلللي العللب امللل�للسللايف وبللرونللو 
زاخللو وكايتون العب  كوتري�س العللب 

الطلبة وبكاري العب الكرخ.
ومل تللخلل�للس انلللديلللة اربللليلللل واللل�للسللرطللة 
انتهاء اجلولة  لغاية  مباراة  اي  وامليناء 
الللثللالللثللة ملللن امللل�للسللابللقللة بلل�للسللبللب تللاجلليللل 

مبارياتها ال�سباب خمتلفة.

فريقا الزوراء ودهوك يتصدران مجموعتي الدوري بعد انتهاء جولته الثالثة

تمديد موعد انطالق دوري اليد
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اأكلللللدت الللهلليللئللة االداريللللللة لللنللادي 
نفط اجلنوب مت�سكها بخدمات 
مدرب الفريق الكروي رغم تلقي 
متتاليتن  خل�سارتن  الفريق 
املمتاز  الللعللراقللي  الللكللرة  دوري  يف 
حول  امل�سابقات  جلنة  منتقدة 

جدول الدوري.
امللل�للسللرف  االدارة  علل�للسللو  وقللللللال 
لللى فللللريللللق اللللللكلللللرة بلللاللللنلللادي  علللل
"االدارة  اإن  دحلللللو�للس  ابللراهلليللم 
املدرب  بخدمات  مت�سكها  تعلن 

اخل�سارتن  بللرغللم  علللودة  عللمللاد 
املللام الللقللوة اجلللويللة والللللزوراء يف 
ان  اذ  اللل�للسللابللقللتللن  اجللللوللللتلللن 
الللفللريللق قللللدم ملللبلللاريلللات كللبللرة 
بلللل�للللسللللهللللادة جلللمللليلللع امللللتلللابلللعلللن 
واملللخللتلل�للسللن بللاللل�للسللاأن الللكللروي 
من�سفة  تكن  مل  القرعة  ان  اال 
يلللللعللب  فللريللقللنللا  ان  اذ  اطللللاقللللا 
مللللبللللاراتللللن مللتللتللاللليللتللن خللللارج 
قطبي  واأمللللام  بللغللداد  يف  ملعبه 
والللقللوة  الللللزوراء  العراقية  الللكللرة 
�سلبا  انعك�س  مللا  اجلللويللة وهللذا 
واملللاك  الاعبن  نف�سية  على 

التدريبي" .

االداريلللللة  "الهيئة  اأن  واأ�لللسلللاف 
مع  ملل�للسللارحللة  جل�سة  �ستعقد 
على  للوقوف  التدريبي  املللاك 
جللاهللزيللة الللفللريللق يف املللبللاريللات 
الإعلللادة  احللللللول  وو�للسللع  املقبلة 

الفريق اىل �سكة الفوز".

يللذكللر ان فللريللق نللفللط اجلللنللوب 
مللبللاريللات يف دوري  ثللاث  خا�س 
فاز يف االوىل على  املمتاز  الكرة 
وخ�سر  لهدف  بهدفن  امل�سايف 
امام القوة اجلوية لهدف واأمام 
اللللللزوراء بللثللاثللة اهللللداف لللواحللد 

االثنن.

ادارة نفط الجنوب تؤكد تمسكها بمدرب 
فريق الكرة وتنتقد لجنة المسابقات باالتحاد
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اأحلللرز الللعللراق املللركللز االول لللوزن 
البطولة  مناف�سات  كغم يف   48
للرجال  االثللقللال  برفع  العربية 
وال�سباب  للنا�سئن  والللفللتلليللات 
الللللتللللي تلللتلللوا�لللسلللل مللنللافلل�للسللاتللهللا 

بالعا�سمة التون�سية .
اللل�للسللاعللدي  اللللاعلللبلللة جنللللاح  " اإن،   وقلللللال ملل�للسللدر 
ح�سلت على اللقب بتجاوها الاعبتن اجلزائرية 
والتون�سية لفئة ال�سابات وال�سيدات يف حن احرزت 

اللللربلللاعلللة هلللديلللل نللعللمللة و�للسللامللن 
يف  الللربونللز  مللن  ومثلهما  ف�سين 
مناف�سات وزن 48 كغم لعمر دون 

�سنة.  17
ويللل�لللسلللارك يف اللللبلللطلللوللللة الللعللربلليللة 
مناف�ساتها  اجلارية  االثقال  لرفع 
قطر  هللي  منتخبا   13 تون�س  يف 
و�للللسللللوريللللا والللللللعللللللراق واللللبلللحلللريلللن 
واالأردن  واللل�للسللومللال  عللمللان  و�للسلللللطللنللة  واالمللللللللارات 
واجلزائر وتون�س والكويت واملغرب وم�سر وتتوا�سل 

حتى ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر احلايل.

العراق يحرز المركز االول باالثقال في بطولة العرب للناشئين والشباب



هندوراس تتعادل مع أمريكا وديًا ... ونيمار يقود البرازيل للفوز على اليابان 
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يواجه المكسيكي خافيير اجيري مدرب اليابان سباقا مع الزمن اليجاد 
تش��كيلة قادرة عل��ى الدفاع بنجاع ع��ن لقب كأس آس��يا لكرة القدم 
لكن��ه اعترف بحاجته ال��ى مباراتين اضافيتين لدراس��ة خياراته قبل 

النهائيات التي تستضيفها استراليا في يناير القادم.

ومي���ر املنتخب الياباين مبرحلة انتقالية 
الربت���و  االيط���ايل  رحي���ل  من���ذ  ويع���اين 
زاك���روين يف يولي���و مت���وز املا�ض���ي بع���د 
نتائ���ج خميب���ة للآم���ال يف كاأ����س الع���امل 

بالربازيل ال�ضيف املا�ضي.
وحت���ت قي���ادة اجري ف���ازت الياب���ان مرة 
واح���دة يف اأربع مباري���ات وجاءت الهزمية 
4 -�ض���فر اأم���ام الربازي���ل يف �ض���نغافورة 
امل���درب  موق���ف  �ض���عوبة  م���ن  لتزي���د 

املك�ضيكي.
واأ�ضرك اجري ت�ضكيلة �ضابة يف مواجهة 
اأهدافه���ا  ج���اءت جمي���ع  الت���ي  الربازي���ل 
ع���رب نيم���ار مهاجم بر�ض���لونة اال�ض���باين 
لكن املدرب املك�ض���يكي �ض���عر بالر�ضا جتاه 

معدل اأداء اللعبني وت�ضميمهم.
وق���ال اج���ري لل�ض���حفيني "هدفن���ا من 
هذه املباراة كان درا�ضة اخليارات من اأجل 
كاأ����س اآ�ض���يا ومتكنت من ملحظ���ة اأفراد 

الت�ضكيلة املتوقعة."

رغب���ة  انتق���اد  ميكنن���ي  "ال  واأ�ض���اف 
اللعب���ني النه���م حاول���وا تقدمي اأف�ض���ل 
م���ا عنده���م حتى نهاية اللق���اء لكن يجب 
عدم ن�ضيان اننا كنا نلعب يف مواجهة اأحد 

اأف�ضل املنتخبات يف العامل."
و�ضتبداأ اليابان م�ض���وار الدفاع عن لقبها 
يف اآ�ض���يا مبواجه���ة املنتخ���ب الفل�ض���طيني 
يوم 12 يناير القادم لكن اجري ال يزال 
اأمامه فرتة طويلة ملعرفة ت�ضكيلة فريقه 

االأ�ضا�ضية يف اللقاء.
وق���ال اج���ري "احتج���ت الأرب���ع مباريات 
الت�ض���كيلة وعن���دي  النظ���ر يف  اأج���ل  م���ن 
اللعب���ني  ع���ن  اأ�ضا�ض���ية  فك���رة  بالفع���ل 
لك���ن  اليه���ا  االن�ض���مام  ميكنه���م  الذي���ن 
اأحت���اج للمبارات���ني الوديت���ني القادمت���ني 
مللحظ���ة اجلميع قبل اال�ض���تقرار ب�ض���كل 

نهائي على قائمة كاأ�س اآ�ضيا."
واأ�ضاف "بالطبع ل�ض���ت �ضعيدا بالهزمية 
لك���ن �ض���اهدت اللعب���ني بع���د املب���اراة يف 

غرف���ة تغي���ر امللب�س وكان من الوا�ض���ح 
انه���م حاول���وا تقدمي اأف�ض���ل م���ا عندهم. 

اأ�ضعر بالر�ضا جتاه ذلك."
اأم���ام  الق���ادم  ال�ض���هر  الياب���ان  و�ض���تلعب 
تختت���م  ان  قب���ل  وا�ض���رتاليا  هندورا����س 
اآ�ض���يا  كاأ����س  لنهائي���ات  ا�ض���تعداداتها 

مبواجهة كوريا ال�ضمالية والبحرين.

و�ض���تلعب الياب���ان يف املجموع���ة الرابع���ة 
الت���ي ت�ض���م منتخبن���ا الوطن���ي العراق���ي 
واملنتخب االردين واملنتخب الفل�ضطيني.
هذا ويحتل املنتخب الياباين املركز االول 
23 عاملي���ا  يف الق���ارة اال�ض���يوية واملرك���ز 
وكوري���ا اجلنوبي���ة  اي���ران  عل���ى  متفوق���ا 

واوزباك�ضتان.
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نال العب و�ضط فريق بر�ضلونة ومنتخب اإ�ضبانيا 

الذهبية،  ال��ق��دم  ج��ائ��زة  اإنيي�ضتا  اأن��دري�����س 
 29 فوق  العامل  يف  الأف�ضل العب  املقدمة 
اإم���ارة  اأق��ي��م م�ضاء ام�����س يف  ع��ام��اً يف حفل 

موناكو الفرن�ضية.
الربتغايل  م��ن  ك��ل  على  اإنيي�ضتا  وت��ف��وق   

ري��ال  م��ه��اج��م  رون���ال���دو  كري�ضتيانو 
مهاجم  روين  وواي����ن  م��دري��د 

م���ان�������ض�������ض���رت ي���ون���اي���ت���د 
االإجن���ل���ي���زي واحل���ار����س 

االأمل����������������اين م����ان����وي����ل 
ن������������وي������������ر الع���������ب 

ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ 
برلو  واأن���دري���ا 
���ض��ان��ع األ���ع���اب 
ي����وف����ن����ت����و�����س 
االإي�����������ط�����������ايل 

وال����ف����رن���������ض����ي 
ف�����ران�����ك ري�����ربي 

العب بايرن ميونيخ 
واالإي��ف��واري يايا توريه 

مان�ض�ضرت  و���ض��ط  الع����ب 
ت��ري  وال��ف��رن�����ض��ي  �ضيتي 
بولز  ري��د  مهاجم  ه��ري 
االأم����ري����ك����ي وامل���ه���اج���م���ة 
ال��ربازي��ل��ي��ة م��ارت��ا فيرا 

دا �ضيلفا.
اأن  تقارير �ضحفية  وقالت  

موناكو  اإىل  توجه  "اإنيي�ضتا 
اآن��ا  م��ن زوج��ت��ه  ك��ل  ب�ضحبة 

زوبيزاريتا  واأن����دوين  اأورت��ي��ز، 
امل������دي������ر ال�����ري�����ا������ض�����ي ل����ن����ادي 

اللعب  اأعمال  ووكيل  بر�ضلونة، 
رامون �ضو�ضرتي�س".

"اإنيي�ضتا  اأن  ال�ضحيفة  واأ���ض��اف��ت   
للن�ضمام  احل��ف��ل  ع��ق��ب  ���ض��ي��ت��وج��ه 
جم���������دداً ل����زم����لئ����ه ال����دول����ي����ني يف 
ب���ر����ض���ل���ون���ة ج�������رار ب��ي��ك��ي��ه وم�����ارك 

ب����ارت����را وج��������وردي األ����ب����ا و���ض��رج��ي��و 
الذين  رودري��ج��ي��ز  وب��ي��درو  بو�ضكيت�س 

اإ�ضبانيا  منتخب  م��ع  م��ب��ارات��ني  خ��ا���ض��وا 
الت�ضفيات  يف  ولوك�ضمبورج  �ضلوفاكيا  اأمام 

املوؤهلة لكاأ�س اأمم اأوروبا "يورو 2016" يف 
فرن�ضا".
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رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل  قال 
ب��لده  ���ض��اح��ب ه���دف ف���وز منتخب 
املوؤهلة  بالت�ضفيات  الدمنارك  على 
 2016 االأوروب�����ي�����ة  االأمم  ل��ك��اأ���س 
فيه  �ضتنتهي  ال��ذي  املكان  توقع  اإن��ه 
مت��ري��رة زم��ي��ل��ه ري���ك���اردو ك��واري��زم��ا 

مما �ضاعده يف الت�ضجيل.
وق���ال رون���ال���دو يف ت�����ض��ري��ح��ات بعد 
لعبت  ك��واري��زم��ا،  "اأعرف  امل���ب���اراة: 
متريرة  واأر���ض��ل  الوقت  لبع�س  معه 
اأي����ن �ضر�ضل  اأع�����رف  ك��ن��ت  ج���ي���دة، 
ال��ذي �ضيتوجب علي  ال��ك��رة وامل��ك��ان 

الذهاب اإليه."
ال��ل��ع��ب  "يجب  ال���لع���ب:  واأ�����ض����اف 
بنف�س القوة دائما طاملا كنت ج�ضديا 

ونف�ضيا يف حالة طيبة، �ضاأقدم اأف�ضل ما لدي."
واعترب رونالدو اأن فريقه �ضيتاأهل للبطولة مت�ضدرا جمموعته، معتربا اأنه اأقوى 

فرقها.
يذكر اأن العب ريال مدريد االإ�ضباين اأ�ضبح ر�ضيده من االأهداف مع املنتخب 51 

هدفا يف 116 مباراة.
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ك�����ض��ف ال�����ض��اب ال��ف��رن�����ض��ي راف��ائ��ي��ل 
فاران مدافع ريال مدريد االإ�ضباين 
النقاب عن تلقيه عر�ضاً للن�ضمام 
ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ض�����ض��رت  ���ض��ف��وف  اإىل 

االنكليزي يف عام 2011.
انكليزية  �ضحفية  م�ضادر  وذك���رت  
اأن مان�ض�ضرت يونايتد االنكليزي كان 
يود احل�ضول على املدافع الفرن�ضي 
ف��اران يف �ضيف عام  رافائيل  ال�ضاب 

.2011
اأن  الربيطانية  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
ال�ضبب الرئي�ضي وراء رف�س املدافع 
ال�ضياطني  اإىل  االن�ضمام  الفرن�ضي 
اإدارة  ت���ع���اق���د  اإىل  ي����ع����ود  احل����م����ر 
اليونايتد يف ذلك الوقت مع املدافع 

فيل جونز.
تعاقد  قد  يونايتد  مان�ض�ضرت  وك��ان 
م����ع ج���ون���ز ق����ادم����اً م����ن ب��لك��ب��رن 

روفرز االنكليزي مقابل مبلغ مايل كبر و�ضل اإىل 16 مليون جنيه ا�ضرتليني.
واأ�ضارت اإىل اأن مدرب اليونايتد االأ�ضبق اال�ضكتلندي األيك�س فرغ�ضون كان يرغبة 

ب�ضدة التوقيع مع فاران بعد تاألق اللعب يف �ضفوف لن�س الفرن�ضي.
بعد �ضم فيل  يونايتد  الفرن�ضي جتاهل عر�س مان�ض�ضرت  املدافع  اأن  اإىل  ولفتت 

جونز وقرر االن�ضمام اإىل �ضفوف ريال مدريد ووقع عقداً ملدة خم�س �ضنوات.

رونالدو

يشرح سبب تمكنه من تسجيل هدف الفوز للبرتغال

فاران

يكشف النقاب عن تلقيه عرضًا لحمل قميص مان يونايتد

يمر منتخبها بمرحلة انتقالية

المدرب اجيري يدرس خيارات اليابان مع اقتراب كأس آسيا

العراقية : سيف سالم 

اأح��رز ماينور فيجروا هدفا ب�ضربة 
النهاية  على  دق��ائ��ق  اأرب���ع  قبل  راأ����س 
مع   1-1 للتعادل  ه��ن��دورا���س  ليقود 
امل��ن��ت��خ��ب االم��ري��ك��ي ل��ك��رة ال���ق���دم يف 

مباراة 
وكاد جوزي التيدرو مهاجم �ضندرالند 
االجنليزي ان يفتتح الت�ضجيل مبكرا 
للمنتخب االمريكي عندما ا�ضتخل�س 
لينطلق  كري�ضانتو  ويلمر  من  الكرة 
داخ��ل منطقة ج��زاء ه��ن��دورا���س لكنه 
اأر�ضل  املرمى  على  الت�ضديد  بدال من 
مت���ري���رة اىل ك��ل��ي��ن��ت دمي�����ض��ي ال���ذي 

اأ�ضاع الفر�ضة يف الدقيقة الثامنة.

التيدور متريرة  تلقى  وبعد دقيقتني 
فيكتور  ليتجاوز  ب���راديل  مايكل  م��ن 
ب���رن���اردي���ز ق��ب��ل ان ي�����ض��دد ال���ك���رة يف 

ال�ضباك.
واأه�����در ان���دي ن��اج��ار ف��ر���ض��ة الدراك 
 20 الدقيقة  يف  لهندورا�س  التعادل 
ع��ن��دم��ا ���ض��دد ال���ك���رة ف����وق ال��ع��ار���ض��ة 

مبا�ضرة.
امل���راح���ل  و����ض���غ���ط���ت ه����ن����دورا�����س يف 
ركلة  لينفذ ماريو مارتينيز  االأخ��رة 
املرمى  داخ���ل  ف��ي��ج��روا  ح��رة حولها 
ب�ضربة راأ�س بعدما اأفلت من الرقابة.
ويف مباريات ودية اخرى فاز املنتخب 
ال��ك��و���ض��ت��اري��ك��ي ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب ك��وري��ا 
اجلنوبية بثلث اهداف مقابل هدف 

على  االرجنتيني  املنتخب  فاز  واي�ضا 
منتخب هونك كونك ب�ضباعية نظيفة 
منتخب  عل  الفرن�ضي  املنتخب  وف��از 
منتخب  وف��از  نظيفة  بثلثية  ارمنيا 
بهدف  ا�ضرتاليا  منتخب  على  قطر 
وحيد  وخ�ضرت االمارات على ار�ضها 

امام اوزباك�ضتان برباعية نظيفة 

وقاد املهاجم نيمار منتخب الربازيل 
للفوز برباعية نظيفة احرزها مهاجم 
ال�����ض��وط��ني االول  ب��ر���ض��ل��ون��ة خ����لل 

والثاين 
ويف م���ب���اراة اخ����رى خ����رج امل��ن��ت��خ��ب��ان 
ال���������ض����ع����ودي وال����ل����ب����ن����اين ب���ال���ت���ع���ادل 
التي  املباراة  يف  ملثله  بهدف  االيجابي 

اقيمت يف جدة 
ه���ذا و���ض��ح��ق امل��ن��ت��خ��ب ااالك�������وادوري 
اهداف  ال�ضلفادوري بخم�ضة  م�ضيفه 

مقابل هدف 
منتخب  على  البرويف  املنتخب  وف��از 
غ���وات���ي���م���اال ب���ه���دف وح���ي���د يف الب����از 
وتعادل املنتخب الت�ضيلي امام نظره 

البوليفي بهدفني لكل منهما.
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ذكرت بع�س التقارير اأن نادي يوفنتو�س 
االإي������ط������ايل ����ض���ي���ح���اول ����ض���م امل���ه���اج���م 
ب�  امللقب  هرنانديز  خافير  املك�ضيكي 
"ت�ضيت�ضاريتو" خلل مو�ضم االنتقاالت 
املو�ضم  ه��ذا  انتهاء  ه��ذا  بعد  ال�ضيفية 
وم����دة اإع������ارة ال���لع���ب م���ع ن����ادي ري���ال 

مدريد االإ�ضباين.
يونايتد  مان�ض�ضرت  م��ه��اج��م  وي��ق�����ض��ي 
اإع��ارة يف النادي امللكي مل��دة مو�ضم  م��دة 
املركاتو  خ��لل  اإليه  انتقل  وق��د  واح��د 
2 مليون يورو  ال�ضيفي االأخ��ر مقابل 
مع اإمكانية ال�ضراء املو�ضم املقبل مقابل 

تقريباً. مليون   22
وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��دخ��ل ب��ط��ل ال���دوري 
االإي���ط���ايل يف م��ف��او���ض��ات م���ع ال��لع��ب 
ال�ضيف املقبل يف حال عدم رغبة مدرب 

النادي امللكي يف بقاء اللعب.
ب���دي���ل مع  ����ض���ارك  ال���لع���ب  اأن  ي���ذك���ر 
االآن  ح��ت��ى  م���ب���اري���ات   4 امل��ري��ن��غ��ي يف 

و�ضجل هدفني.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع 
تشيتشاريتو الصيف المقبل

إنييستا يتفوق على كريستيانو 
ويتوج بجائزة القدم الذهبية
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رف���ع ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ض��ي ع��دد 
اإىل  ال�����دول�����ي�����ة  اأه�������داف�������ه 
ب���ع���د   44
ت�����ض��ج��ي��ل��ه 

ه���������دف���������ني م����ن 
يف  �ضبعة  اأ���ض��ل 
�ضباك منتخب 
ه�����وجن ك���وجن 
م������ب������اراة  يف 

ودية 
ل�����ي�����ون�����ي�����ل 
م�����ي�����������ض�����ي 
ب����اأه����داف����ه 
ي���وم اأم�����س 
ع��������������������������زز 
م����ك����ان����ت����ه 
ك���������ث���������اين 

اأف�����ض��ل ه���داف يف ت��اري��خ 
االأرج��������ن��������ت��������ني ب���ع���د 
باتي�ضتوتا  جابرييل 
 56 ال���������  �����ض����اح����ب 
يعاب  ولكن  ه��دف��اً، 
اأه����داف جنم  على 
االأول  ب��ر���ض��ل��ون��ة 
ب������������اأن م���ع���ظ���م���ه���ا 
ج��اءت يف مباريات 
ودية، حيث اأن 20 
ه���دف���اً م��ن��ه��ا فقط 
�ضجلها يف مباريات 
ودي���ة،  غ��ر  ر�ضمية 
مب��������ا ن�������ض���ب���ت���ه 
 4 5 %

حني  يف  ف���ق���ط، 
�ضجل باتي�ضتوتا 
م�����ن   66%
اأه��������������داف��������������ه يف 
ر�ضمية  م��ب��اري��ات 
ت���ن���اف�������ض���ي���ة غ��ر 

ودية.
خ�������ض���م ل���ي���ون���ي���ل 
يف  ال���دائ���م  مي�ضي 

كر�ضتيانو  االإع��لم  و�ضائل 
االآن  حتى  �ضجل  رون��ال��دو 
يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  هدفاً   51
���ض��ب��اك ال����دمن����ارك ، وم��ن 
%78 يف  ه���ذه االأه������داف 
م���ب���اري���ات ت��ن��اف�����ض��ي��ة غر 
وا���ض��ح  ب��ت��ف��وق  اأي  ودي������ة، 
ع���ل���ى م���ه���اج���م ب��ر���ض��ل��ون��ة 
وم����ن����اف���������ض����ه ال�������ل�������دود يف 
ال�ضنوات االأخرة، لكن مع 
رونالدو  اأن  على  الت�ضديد 
مي����ل����ك اأف�������ض���ل���ي���ة وج�����ود 
يف  اأك��ر  تناف�ضية  مباريات 
اأمم اأوروبا ب�ضبب ت�ضفيات 
ي���وج���د  ال����ت����ي ال  ال�����ي�����ورو 
ل��ه��ا م��ق��اب��ل يف اأم��ري��ك��ا 
اجل����ن����وب����ي����ة، االأم������ر 
املقارنة  ال��ذي يجعل 
مع اأبناء جلدة مي�ضي 
اأك��ر  باتي�ضتوتا  مثل 
ع�������داًل، وال����ت����ي ت��ظ��ه��ر 
عليه  م��ت��ف��وق��اً  االأخ�����ر 

اأي�ضاً.
ه����رن����ان ك��ري�����ض��ب��و ه��و 
الهداف الثالث يف تاريخ 
 35 بر�ضيد  االأرج��ن��ت��ني 
ه���دف���اً، ���ض��ج��ل م��ن��ه��ا 26 
هدفاً يف مباريات تناف�ضية 
ن�ضبته  مب���ا  اأي  ر���ض��م��ي��ة، 
كبر  رق����م  وه����و   ،74%
ليونيل  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ي��ت��ف��وق 

مي�ضي وباتي�ضتوتا اأي�ضاً.
مي�ضي  ل��ي��ون��ي��ل  اأن  ي��ذك��ر 
خ��ا���س 95 م���ب���اراة دول��ي��ة 
اأن  ح����ني  يف  االآن،  ح���ت���ى 
رق�����م ب��ات��ي�����ض��ت��وت��ا ج�����اء يف 
فمعدل  فقط،  مباراة   78
هو  الم��ا���ض��ي��ا  اب���ن  ت�ضجيل 
املباراة  يف  هدف   0.463
م����ق����اب����ل م�����ع�����دل م���ذه���ل 
مل��ه��اج��م ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا وروم���ا 
يف  ه��دف   0.718 ال�ضابق 

املباراة.

أكثر من نصف أهداف ميسي 
الدولية.. في مباريات ودية !
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الدولية  امل��ب��اري��ات  يف  امل��ث��رة  اللقطات  تتوا�ضل 
مباراة  ملعب  م�ضجع  اقتحام  اآخ��ره��ا  ك��ان  حيث 
ب�ضباعية  انتهت  ال��ت��ي  ك��ون��غ  وه��ون��غ  االأرج��ن��ت��ني 
ن��ظ��ي��ف��ة مل�����ض��ل��ح��ة ال���ت���ان���غ���و. وف���وج���ئ احل�����ض��ور 
باقتحام اأحد امل�ضجعني يرتدي قمي�ضاً للمنتخب 
ليونيل  ال��ربغ��وث  ���ض��وب  متوجهاً  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

م��ي�����ض��ي جن���م ب��ر���ض��ل��ون��ة االإ����ض���ب���اين يف ال��دق��ائ��ق 
االأخ������رة م���ن ع��م��ر امل����ب����اراة ال���دول���ي���ة ال���ودي���ة. 
النجم  من  "املغامر" توقيعاً  امل�ضجع  وطلب هذا 
يرتديه  ال��ذي  قمي�ضه  على  مي�ضي  االأرجنتيني 
وه����و م���ا ح����دث ب��ال��ف��ع��ل م���ن خ����لل ق���ي���ام جنم 
قمي�ضه  على  والتوقيع  رغبته  بتلبية  بر�ضلونة 

الريا�ضي.
وف������ور ح�������ض���ول���ه ع���ل���ى ت���وق���ي���ع ق���ائ���د امل��ن��ت��خ��ب 
املنت�ضي مبا  امل�ضجع املحظوظ  االأرجنتيني، خرج 

حلظات  بعد  امللعب  ملعب  وغ���ادر  ب�ضرعة  ح��دث 
قليلة فقط.

�ضحق هونغ كونغ  ق��د  االأرج��ن��ت��ني  وك��ان منتخب 
ب�ضبعة اأهداف منها ثنائية للقائد ليونيل مي�ضي 
على  ال��لع��ب��ني  ل��زم��لئ��ه  مثلهما  ���ض��ن��ع  ال����ذي 

الرغم من م�ضاركته احتياطياً يف املباراة الودية.
تاتا مارتينو مبي�ضي يف  االأرجنتني  م��درب  ودف��ع 
ال�ضوط الثاين بداًل من العب و�ضط باري�س �ضان 

جرمان الفرن�ضي خافير با�ضتوري.

مشجع اقتحم ملعب المباراة... ليحظى بتوقيع خاص من ميسي!



* سن البلوغ القانوني حسب الدين أو قانون البلد لكن األهم 
هو سن البلوغ الفكري لدى الشاب و الشابة .

الآن�س���ة ) عذراء ( قالت : ي�س���رط �س���ن البلوغ القانوين ح�سب 
الدي���ن اأو قان���ون البلد لكن الأهم هو �س���ن البلوغ الفكري لدى 
ال�ساب وال�سابة والذي اأ�سبح يتاأثر قليال باحل�سارة والهتمام 
بال�س���كليات والوق���وع يف ف���خ احل���ب املوؤق���ت ال�س���ريع يف البداية 
وذل���ك يعود ل�س���عف البيت واملدر�س���ة يف �س���رح مل���اذا نحب وكيف 
وم���ن نح���ب اإما النقط���ة الثاني���ة والهم هو جتاه���ل الأهل عن 
جتهيز ال�س���اب للم�س���وؤولية ب�سكل عام كاأي �س���اب يجب اإن يكون 
ل���ه م�س���اركات داخ���ل وخ���ارج املنزل جت���اه اأبوي���ه واإفراد الأ�س���رة 
وعل���ى اإلم اإن تهي���ئ الفت���اة لتكون زوج���ة قبل اإن تكون عر�س���ة 

للنقد من الزوج اأو من جميع الأقارب .

* الحب يأتي بعد الزواج ولهذا يكون اختيار الش��ريك على 
أساس الدين واألخالق والعقل .

دع���اء طالب���ة يف الكلية حتدثت لنا " الزواج هو �س���نة من �س���نني 
احلي���اة الت���ي نعي�س���ها والت���ي خلقن���ا اهلل فيه���ا ويعترب م�س���رة 
لدميوم���ة هذه احلياة لأنه من بعدك �س���ياأتي الأولد والأحفاد 
وما دامت هي م�ستمرة يجب اإن يكون اأ�سا�سها قوي ومتني وكما 
قلن���ا اأن ال���زواج �س���نة ه���ذه احلياة فم���ا املانع اإن يتم ال���زواج بعد 
بل���وغ الرج���ل وامل���راأة واكتمال اأدركها للحياة ب�س���ورة �س���حيحة 
ولك���ن اجلدية وال�س���دق والإخال����ص يف اختيار �س���ريك احلياة 
هي التي ت�س���من ا�س���تمرار هذه امل�س���رة فلي�ص لن يكون للعمر 
الأهمية الكربى ما دام للطرفان القدرة على حتمل امل�س���وؤولية 
ولي����ص م���ن ال�س���روري اإن يك���ون للرج���ل واملراأة عالق���ة اأو حب 
قبل الزواج فمن ي�س���من اإن تنتهي عالقته اأو حبه بالزواج فاأن 
مل تنته���ي بذل���ك كان ل���ه الأثر ال�س���يء عل���ى كل منهما فاحلب 
ياأتي بعد الزواج ولهذا يكون اختيار ال�سريك على اأ�سا�ص الدين 
والأخ���الق والعق���ل ممزوج���ا بالعاطف���ة الطيب���ة ولن الأخالق 
هي اأ�س���ا�ص كل �س���ي فالختيار يكون على اأ�سا�س���ها لكي ن�س���من 
ال�س���ريك ال���ذي �س���يعي�ص معن���ا العم���ر كل���ه ويك���ون اق���رب اإىل 

نفو�سنا من اأرواحنا .

* العقل والعاطفة وجهان لعملة واحدة وهي الزواج .

حمم���د ر�س���يد قال : اتف���ق باأن يكون زواج العق���ل اأكرث من زواج 
العاطف���ة لن العاطف���ة اأحيانا تعميك عن روؤية اأ�س���ياء ل ميكن 
اإن ت���درك اإل بالعق���ل والفهم ال�س���حيح وكالهما وجهان لعملة 
واح���دة وه���ي الزواج فال بد من توفر العقل والعاطفة معا لكن 
ل بد اأن يكون العقل هو امل�س���وؤول لن الزواج ت�س���امن وتعاي�ص 
ومودة ورحمة بني الرجل واملراأة ول بد اإن يتم باإرادتها واعتقد 
اإن ال�س���عادة تاأت���ي عرب التفاهم والتجان����ص وتاأقلم الثنني على 
اأجواء اأ�س���رتيهما لن الزواج عمر طويل ولكي ت�س���تمر الع�س���رة 

بينهما حتتاج اإىل معرفة جيدة بينهما .

* الغالبي��ة تتطلع لل��زواج على انه أفضل وس��يلة لتحقيق 
المصالح الخاصة دون االهتمام بمصلحة االبن أو البنت .

ال���زواج عالق���ة دميوم���ة  : تعت���رب عالق���ة  ك���رمي  تق���ول ورود 
وا�س���تقرار ويعتمد ذلك على ر�س���ى كل طرف بالأخر من حيث 
ال�س���ن والطباع وال�س���لوك والظروف اخلا�س���ة واعتقد اأي�سا اإن 
الإق���دام عل���ى ال���زواج ل يت���م اإل بدرا�س���ة الو�س���ع اخلا�ص لكال 
الطرف���ني م���ن حيث ال�س���ن والدرج���ة العلمية واملهن���ة والعائلة 
الت���ي يرغ���ب يف منا�س���بتها والتق���رب له���ا بال���زواج لن العائل���ة 
دورا تاأثري���ا على الب���ن اأو البنت املراد الرتباط بينهما كذلك 
حري���ة القرار للطرفني هو اأمر اأ�سا�س���ي ب���دون احلاجة لتدخل 
الوالدين اإل اإذا قاما بتقدمي الن�سيحة الالزمة لأبنائهما على 
اأ�سا�ص الإر�ساد فقط لن الغالبية تتطلع للزواج على انه اأف�سل 
و�سيلة امل�سالح اخلا�سة دون اإل اهتمام مب�سلحة البن اأو البنت 
اإم���ا احلب الألفة فهما اأ�س���ا�ص العالقة ب���ني النا�ص ولميكن اإن 
يبن���ى هذا ال�س���عور بدون لق���اء الطرفني ببع�س���هما  اإما عند اأو 
قبل اخلطوبة وهذا �س���رط اأ�سا�س���ي وبعد اإمتام القران والزواج 
للطرفني لأنه ناجت عن العالقة املادية بينهما اأ�سيف اإن احلب 
ب���ني الطرفني ي�س���رط ني���ة ورغبة العالقة الطيب���ة من قلبي 

الطرفني لإقامة زواج ناجح ميتد على مدى حياتهما 

* ال��زواج ال��ذي يكون نتيجة  للحب يك��ون أفضل من الزواج 
بالطرق األخرى.

وحت���دث األين���ا هيثم حممد حيث قال اإنا اعتقد اإن الزواج الذي 
يك���ون نتيج���ة احلب اأف�س���ل من ال���زواج بالط���رق الأخرى لكن 
امل�س���كلة الأ�سا�س���ية ه���ي اإن املجتم���ع ال�س���رقي نتيج���ة التقالي���د 
يعت���رب اإن امل���راأة اإذا اأحب���ت كاأنها ق���د اأجرمت لكن اهلل �س���بحانه 
وتع���اىل مل يخل���ق العواطف عند الإن�س���ان لكي تبق���ى متجمدة 

املهم اإن ت�س���تغل العواطف بال�سكل ال�سحيح لكن بع�ص الرجال 
ي�س���تغل العاطفة عند املراأة لإغرا�ص �س���لبية عنده ، فيجب على 
امل���راأة اإن تختار ال�س���خ�ص قبل اإن حتب���ه وجتد انه ل يرغب بان 
مي�س���ي الأوق���ات معه���ا وان تتاأكد م���ن حبه لها قبل اإن ت�س���لمه 

قلبها.
اإم���ا يف الغ���رب الزواج ه���و عالقة بني فردي���ن لذلك فاحلب هو 

ال�سبب الوحيد للزواج عندهما وينتهي 
ال���زواج بنهاي���ة ،اإم���ا يف ال�س���رق فه���و ن�س���ب ب���ني عائلت���ني مبني 
عل���ى العق���ل وراأي كبار العائلة وليهم راأي الطرفني املتزوجني 
وان كانا �سيعي�س���ان يف �س���عادة اأم لولكن املهم هو تكون الأ�سرة 
الت���ي هي اللبن���ة الأ�سا�س���ية يف بن���اء املجتمعات واإجن���اب اأطفال 
يتوارث���ون نف����ص الأفكار املختلف���ة التي تعود للقرون الو�س���طى 

جيال بعد جيل.
الزواج الناجح هو ماكان وفقا لر�سى الطرفني الزوج والزوجة.
حن���ان كام���ل ت���رى.اإن ال���زواج الناج���ح هو م���اكان وفقا لر�س���ى 
الطرف���ني ال���زوج والزوج���ة �س���واء كان مولد احلب قب���ل الزواج 
اأو بع���دة فاألهم هو توفر ال�س���روط املطلوبة لل���زواج الناجح يف 
الزوج���ني اإما ال�س���ن املنا�س���ب للزواج براأيي فه���و 18 عاماأ على 
الأقل حيث تكون الزوجة والزوج موؤهلني للزواج يف هذه ال�سن 

من الناحية البدنية اأو الجتماعية.

*يجب إن يكون هناك عالقة حب بين الش��اب والش��ابة قبل 
الزواج.

م���روة عل���ي قال���ت يف احلقيقة راأيي ه���و اإن يكون هن���اك عالقة 
حب بني ال�ساب وال�سابة قبل الزواج لكي يعلم كل من الطرفني 
�سفات الأخر ويجب اإن تكون العالقة وثيقة بينهما واعتقد اإن 
ال�س���ن املنا�س���ب لل���زواج يختلف م���ن بيئة لأخ���رى ومن جمتمع 
لأخ���ر وعل���ى كل متح���دث اإن يتح���دث ع���ن جمتمعه وبالن�س���بة 
ملجتمعن���ا اعتق���د اإن �س���ن ال���زواج املنا�س���ب ي���راوح ب���ني ثالث���ة 
وع�س���رين اإىل �س���تة وع�س���رين �س���نة وال���زواج الناج���ح يتكون يف 
راأي���ي من خم�س���ني يف املئة حب ومثلها عق���ل واألف مربوك لكل 

من تزوج وكانت هناك عالقة حب بينهم.   

* كم من عالقات عاطفية دامت س��نوات ولكن عند الزواج 
فشلت في ساعات .

ال�س���يدة اأم دالي���ا تق���ول : م�س���األة العاطف���ة والعق���ل ه���ذه اأم���ور 
م�س���تحدثة ف���اإذا رجعنا اإىل ال���وراء جند معظم اإباءن���ا واأمهاتنا 
تزوج���وا بطريق���ة تقليدية جدا وهي لالختي���ار يكون بناء على 
موا�س���فات " عقلية بحته " مثل ن�س���ب البنت واأخالقها ودينها 
دون تدخل اجلانب العاطفي الذي كان يعد من املوبقات اآنذاك 
ك���ون اإن البن���ت ل يجوز له���ا الختالط بالرج���ال واملالحظ اإن 
معظم تلك الزيجات كانت قمة يف النجاح وال�ستقرار ، فم�ساألة 
ال���زواج يف راأيي تتوقف على التوفيق الإلهي قبل كل �س���يء فكم 
من عالقات عاطفية دامت �س���نوات ولكن عند الزواج ف�س���لت يف 

�س���اعات وكم من زيجات مل ت�س���بقها اأي عالق���ات عاطفية كانت 
من اجنح الزيجات .

واأخ���را نق���ول اإن الكث���ر م���ن الدرا�س���ات اأثبت���ت اإن احل���ب بعد 
الزواج لهو اثبت وابقي وفيه اإثارة وجاذبية اأكرث من احلب قبل 
الزواج لن الفرة التي يعي�سها الثنان قبل الزواج غالبا تكون 
غر �سادقة مهما حاول كل طرف ممار�سة ال�سدق جتاه الأخر 
اأي اإن الف���رة هذه تغلب عليها العاطفة فكالهما يحر�ص على 
اإن ل يغ�س���ب حبيبه في�س���في حقائقه وطباعه فاإذا وقع الزواج 
وذاب الثلج ظهرت املعادن احلقيقة لذا فاحلب بعد الزواج ابقى 
لن كالهما يكت�س���ف ويعرف �س���احبه ب�س���دق وين�سدم الواحد 
ال���زواج  اإن  اأ�س���ياء مل يحبه���ا ودون تزيي���ف  بالأخ���ر ويكت�س���ف 
األناجح هو الذي يبنى اأول على الفهم املتبادل من خالل تقارب 
ال�س���لوك والطباع اإ�س���افة اإىل الأدب كعن�س���ر اأ�سا�س���ي يلي ذلك 
العاطف���ة ، اإم���ا العق���ل فه���و اأول واأخرا الفي�س���ل يف هذا لكونه 
املحرك الأ�سا�س���ي للم�س���اعر فال���زواج بال عق���ل وبعاطفة فقط 
م�س���ره الف�سل ويكفي ق�س����ص احلب على مر التاريخ والزواج 

هو تفاهم الثنني .     
كثرة هي امل�س���اكل التي حتت�س���نها البيوت، ولكنها تبقى قابعة 
ب���ني ج���دران �س���ماء لح���ول له���ا ول ق���وة، بي���د اأن���ه ق���د تف���وح 
اأحيان���اً رائح���ة ه���ذه اخلالف���ات وت�س���ل خ���ارج املن���زل، وت�س���دم 
)ال�سم�س���ارين( الذين يزي���دون الطني )�س���وية موية( فتنطلق 
الأقاويل وال�س���مارات، �س���يما اإذا كان الزواج مت بعد �س���نوات من 
احل���ب، فيحتار الكل يف م�س���اكل مث���ل هذه الزيجات، ويت�س���اءل 
ه���ذه  وب�س���بب  وي���ن(..؟  م�س���ى  داك  الكب���ر  البع����ص )احل���ب 

الق�س�ص يكفر البع�ص باحلب.
وهناك زيجات اأخرى تف�س���ل لهذا ال�س���بب اأو ذاك يرجع النا�ص 
ن الطرفني  ِكّ ف�س���لها اإىل م�س���اكل الزواج التقليدي ال���ذي مل ميمُ

من معرفة بع�سهما جيداً.

أيهما أنجح، الزواج التقليدي، أم الزواج بعد قصة حب 

يق���ول احم���د : )كان م���ن املع���روف والبديه���ي اأن ال���زواج ال���ذي 
يت���م ع���ن حب هو الأكرث اإ�س���تقراراً، باعتب���ار اأن الزوجني اإعتادا 
على بع�سهما، وتاآلفا وعرفا طباع الآخر قبل الزواج، ور�سيا به 

مبح�ص اإرادتهما، ثم اأقدما على خطوة الزواج(.
ويتخل���ى احمد عن فكرت���ه الأوىل بقوله: )يف الوقت احلا�س���ر 
اأثبت الزواج املبني على احلب ف�سله ب�سكل لفت، ما جعل �سباب 
كثرين يعزفون عن هذا النوع من الزواج، وحني ينوون الزواج 
يف�س���لون الإرتب���اط مب���ن مل تربطه���م بها عالقة حب �س���ابقة، 
رغ���م اأنه���م وقعوا �س���حايا لق�س����ص ح���ب �س���ابقة، ويقبلون من 

تختارها لهم الأ�سرة(.
ومت�س���كت فاطمة  باأن احلب من العنا�س���ر املهم���ة لزواج ناجح، 
وقالت: )�س���وؤاِلك هل زواج احلّب فا�س���ل اأم ناجح، وجوابي عليه 
هل الزواج بال حب ناجح(؟، واأ�س���افت اإن احلب عن�س���ر اأ�سا�سي 
لنجاح الزواج، لأن الفرد ل ي�س���تطيع العي�ص مع �س���ريك حياته 
دون اأن يحب���ه، ومع ذلك ل اأ�س���تطيع اجل���زم اأن كل زواج مت بعد 
ق�س���ة ح���ب اإنتهى بال�س���عادة، فالزواج ت�س���حية وتن���ازلت قد ل 
يدركه���ا املحب���ون اإّل بع���د فوات الأوان، فتكرث امل�س���اكل وي�س���بح 
ع����ص الزوجي���ة جحيماً ل يطاق بعد اأن كان وردياً يف �س���نة اأوىل 

زواج(.

الحب هو القاعدة األساسية في تولد الغيرة في القلب فاإلنسان ال يغار إال على 
م��ن يح��ب والحب يخاف من هج��ران حبيبه أو أن ال ي��راه والخائف على من يحب 
يصب��ح أناني��ا يري��د إن يكون حبيبه لوح��ده فقط فالحب بين ال��زوج والزوجة 
ه��و الذي يمد الحياة الزوجية بالحياة والس��عادة ولك��ن هذا ال يعني إن الحياة 
الزوجي��ة مس��تحيلة بدون ح��ب كال أنها واقعة فهناك ح��ب ناجح يعطي زواج 
ناج��ح والح��ب الناصع هو البعيد ع��ن الحركة في الظالم وعن الفاحش��ة والمتع 
الجس��دية والش��بهات وهو الواضح وبالتالي ال بد إن يبرهن الحبيب على صدقه 
بالخطبة والزواج إما الحب بأنانية حيث يخرج الشاب والفتاة كيف ومتى يشاء 
فأنه ينذر بحياة زوجية فاش��لة تفقد عبيرها بس��رعة ويمضي الزمان مسرعا 
فالمرأة التي تس��تطيع إن تنس��ج الجمال والروعة في الحياة أنها امرأة ناجحة 
وتف��رض عل��ى زوجها إن يحبها وكانت لنا وقفة مع الش��باب والش��ابات فكانت 
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يأتي  الزواج الناجح على 
أساس األخالق والعقل 
بين  والتفاهم  والدين 

الطرفين

العــــــــالقة العاطـــــفية 
المتبادلة من خالل تقارب 
الســلوك والطبــاع تؤدي 

الى نجاح مسيرة الحياة

الزواج التقليدي أكثر إستقرارًا للحياة الزوجية
متى يأتي الحب... قبل الزواج أم بعد الزواج؟

العراقية / فيصل سليم 

الحب واأللفة هما أســاس العالقــة الزوجية واليمكن إن يبنى هذا 
الشــعور بدون لقاء الطرفين ببعضهمــا إما عند أو قبل الخطوبة

الــزواج التقليدي وفق ماهو ســائد فــي مجتمعاتنا 
يجعل الطرفين بعيدين عن معرفة بعضهما جيدا

العالقــة الزوجيــة تضحية وتنــازالت قد 
ال يدركهــا المحبــون اال بعد فــوات االوان

وقعـــــو ضحايـــــا لقصــــص حب ســابقة 
لكنهــم يتقبلون مــن اختارته لهم االســرة
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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

عبد المنعم سعيد 

احتار العالم فيما إذا كان واردا استعمال تعبير »الحرب العالمية الثالثة« للداللة على الحرب الباردة التي دامت 40 
عاما بين 1949 و1989، أو ألن الحرب كانت باردة، ولم تعرف مواجهة عسكرية مباشرة بين طرفيها الرئيسيين 
- الواليات المتحدة وحلف األطلنطي في ناحية، واالتحاد السوفياتي وحلف وارسو على الناحية األخرى - فإن تعبير 
الحرب يصير على سبيل المجاز واالستعارة. وتصير الحرب عالمية إذا ما شاركت فيها األطراف الرئيسية في 
األولى  العالمية  الحرب  في  ما جرى  وكان ذلك  والدبلوماسية،  السياسية  والمواقف  والمال  بالسالح  الدولي  النظام 
التي امتدت 4 سنوات: 1914 - 1918. الحرب العالمية الثانية دامت 6 أعوام: 1939 - 1945. وفي كل مرة 
نشبت فيها حرب من هذا النوع، كان عدد الضحايا بعشرات الماليين، والتكلفة بمئات المليارات، والمدن والقرى 
والمصانع والمزارع المدمرة بما يتعدى القدرة على الحصر. وفي كل مرة نشبت فيها حرب عالمية، بما فيها الحرب 

الباردة، فإن الشرق األوسط، ومنطقتنا العربية في قلبه، كانت واحدة من أهم مسارح الحرب.
هذه املرة يف احلرب العاملية الثالثة فاإن منطقتنا هي امل�ضرح الرئي�ضي. 
والأن لكل حرب من هذا النوع مالحمها و�ضخ�ضيتها التي تختلف 
عن غريها، فاإن اأول مالمح هذه احلرب هو ما ذكرناه يف مقال �ضابق 
اأنها حرب بني النظام الدويل املكون من دول �ضد منظمات وحركات 
�ضيا�ضية من غري الدول. وثاين املالمح اأنه لي�س معلوما على وجه 
الثانية  العاملية  تاأريخ احلرب  اأنه ال ميكن  ب��داأت؛ فكما  الدقة متى 
ب�ضعود النازية اإىل حكم اأملانيا، فاإنه ال ميكن تعريف احلرب الثالثة 
اأمور  هذه  ف��اإن  حال  اأي  على  اأفغان�ضتان.  حكم  اإىل  طالبان  ب�ضعود 
احلرب  ه��ذه  اأن  نقرر  اأن  وح�ضبنا  للموؤرخني،  ت��رك  اأن  ي�ضتح�ضن 
بداأت يف احلادي ع�ضر من �ضبتمرب )اأيلول( 2001، عندما انفجرت 
ياأتي  هنا  نيويورك.  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  يف  الطائرات 
اأن��ه��ا ح��رب م��ن ناحية مم��ت��دة، ومن  امللمح ال��ث��ال��ث ل��ل��ح��رب، وه��ي 
توقيتاتها  تختلف  �ضكل جوالت  تاأخذ  فهي  اأخ��رى متقطعة،  ناحية 
ثابتا  يكون  يكاد  ال��ق��وى  ت���وازن  اأن  ورغ��م  موقعة.  ك��ل  يف  ونتائجها 
الطرف  ل�ضالح  حت�ضم  مل  احل��رب  ف��اإن  التقليدية،  احل�ضابات  وف��ق 
بقيادة  الدويل  )التحالف  وتكنولوجيا  واقت�ضاديا  ع�ضكريا  االأق��وى 
الواليات املتحدة واالإقليمي بقيادة ال�ضعودية(، الأن الطرف االأ�ضعف 
البقاء  يكفيه  احلا�ضر(  و»داع�س« يف  ال�ضابق  »القاعدة« يف  )حتالف 

لكي ي�ضتاأنف احلرب على م�ضرح اآخر، وزمان جديد.
اأعلنت  عندما  اأخ���رى  جولة  اأو  ج��دي��دة  مرحلة  احل��رب  دخلت  لقد 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وم���وؤمت���ر ج���دة احل����رب ع��ل��ى »داع�������س«، وت�ضكل 
التحالف الدويل من قرابة 50 دولة حتى وقت كتابة هذه ال�ضطور. 
اجلو  �ضالح  على  يجري  الرئي�ضي  االعتماد  ف��اإن  احل��رب،  ه��ذه  ويف 
تخرق  خا�ضة  ق��وات  مع  بالتعاون  املختلفة،  باأ�ضكالها  وال�ضواريخ 
القوات االإرهابية من اأجل حتديد االأهداف واالإحداثيات التي ت�ضهل 
عمل املقذوفات الذكية مع �ضغط على االأر�س من القوات العراقية، 

ال��ك��ردي��ة  امليلي�ضيات  وم���وؤخ���را  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ك��ردي��ة  وال��ب��ي�����ض��م��رك��ة 
ال�ضورية، وعما قريب فاإن قوات اجلي�س ال�ضوري احلر �ضوف تكون 
هكذا  امل�ضهد  »داع�����س«.  على  الع�ضكري  ال�ضغط  عمليات  من  ج��زءا 
اأن  خا�ضة  طويال،  وقتا  ت�ضتغرق  لن  احل��رب  اأن  ا�ضتنتاج  اإىل  يدفع 
تكرير  ب�ضرب معامل  االإرهابي  للجي�س  االقت�ضادية  البنية  تدمري 
م�ضادر  تدريجيا  ُين�ضب  �ضوف  التهريب  ط��رق  واإغ���الق  ال��ب��رول 
ال�ضهولة؛  بهذه  لي�ضت  امل�ضاألة  ولكن  االإره��اب��ي.  للتنظيم  ال��دخ��ل 
الأن »داع�س« جتنبت دائما الدخول يف معركة حا�ضمة، ورمبا �ضوف 
اأن��ه كان خطاأ كبريا التم�ضك برقعة كبرية من االأر���س  ت��درك االآن 
واإعالن دولة اخلالفة عليها، بل اإن من اجلائز اأنها كانت تعرف ذلك 
منذ البداية، ولكن اال�ضتفادة املوؤقتة من اخلالفة كانت لها فوائد 
جمة من حيث التجنيد والتمويل، ورمبا اإزاحة »القاعدة« عن قيادة 
اأم��ام  »داع�����س« �ضوف جتد نف�ضها  ف��اإن  االآن  العاملي.  االإره���اب  حركة 
مرة  تعود  اأن  االأول  معا:  فيهما  ت�ضري  �ضوف  االأغلب  على  خيارين 
اأخرى للذوبان يف غمار املعار�ضة العراقية وال�ضورية م�ضتغلة حالة 
االحتقان ال�ضني اجلارية مع طول فرة ال�ضراع الداخلي يف العراق 
و�ضوريا. والثاين تعزيز م�ضارح العمليات يف مناطق اأخرى ح�ضا�ضة 
ح��رام  بوكو  م��ع  وجنوبها  االأفريقية  ال�ضحراء  يف  ومم��ت��دة  وه��ام��ة 
ليبيا، حيث اجلائزة  واالأه��م يف  اجل��زائ��ر،  و�ضمالها يف  نيجرييا،  يف 
»داع�س«  اأن  واحلقيقة  قطافها.  وح��ان  نا�ضجة  تبدو  التي  الكربى 
بينها  التنقل  التي ميكن  العمليات  ن��درة يف م�ضارح  لديها  ال يوجد 
من  كثري  ويف  وباك�ضتان  واأفغان�ضتان  وال�ضومال  واليمن  م�ضر  يف 
البلدان االإ�ضالمية االأخ��رى، بل وحتى يف بلدان اأخرى توجد فيها 
القليلة  العقود  خالل  بالتطرف  ت�ضيي�ضها  جرى  اإ�ضالمية  اأقليات 

املا�ضية.
هنا فاإن االت�ضاع واالنت�ضار ما بني املحيطني االأطلنطي والبا�ضيفيكي 

الدويل  للتحالف  املو�ضوعي  القوة  الهندي هو معادل  املحيط  عرب 
ا�ضراتيجي  تفكري  اإىل  يحتاج  ذل��ك  وف��ق  االأم��ر  اجل��ب��ارة.  بقدراته 
خمتلف عما حدث خالل احلرب العاملية االأوىل والثانية عندما جرى 
حتديد اأولويات احلرب بتدمري اأملانيا اأوال ثم بعد ذلك �ضقط بقية 
االأع��داء الواحد وراء االآخر. ويف احلرب الباردة كانت ا�ضراتيجية 
ينفجر  ال�ضوفياتي حتى  االحت��اد  ال�ضبيل العت�ضار  هي  »االح��ت��واء« 
العاملي  الفكر اال�ضراتيجي  ف��اإن  امل��رة  ك��ان. هذه  الداخل؛ وقد  من 
حيث  م�ضبوق،  غ��ري  واق���ع  م��ع  للتعامل  ج��دي��دة  اج��ت��ه��ادات  يحتاج 
االإن�ضاين،  اجل�ضد  م��ن  كبرية  رقعة  ف��وق  منت�ضرا  ال�ضرطان  يبدو 
الع�ضكرية  ل��ل��ق��وة  ال�ضلبة  االأه�����داف  م��ن  ل��ل��ه��روب  ال��ق��درة  ول��دي��ه 
االأخالقي  ال�ضقوط  من  وفيه  للمدنيني،  »الناعمة«  االأه���داف  اإىل 
والديني ما يجعله يقتل )يذبح( االأ�ضرى، ويغت�ضب الن�ضاء، ويحرق 
اأن�ضار املذاهب واالأديان االأخرى. واالأخطر اأن ال�ضرطان حتول اإىل 
وجتعل  االأر�����س،  على  جنة  للجماهري  ت��زي��ن  خ��ادع��ة  اآيديولوجية 

االنتحار ا�ضت�ضهادا، والقتل ف�ضيلة.
خالل  من  احلالة  هذه  ليواجه  تطور  العاملي  اال�ضراتيجي  الفكر 

 Counter اأو  االإره���اب  مواجهة  با�ضراتيجية  م��ع��روف  ه��و  م��ا 
واأجهزة  اال�ضتخبارات  تلعب  وفيها   Terrorism Strategy
واملدربة  اخلفيفة  اخلا�ضة  القوات  ومعها  حموريا،  دورا  املعلومات 
تدريبا عاليا، وال�ضواريخ الذكية والطائرات القاذفة البالغة الذكاء 
من دون طيار. هذه اال�ضراتيجية حققت بع�س النجاحات حينما 
اإىل  يلجاأ  وجعلته  الدن،  ب��ن  اأ���ض��ام��ة  بقتل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأرب��ك��ت 
امل�ضارح يف اليمن وال�ضومال مت  اجلحور كامنا منتظرا؛ ويف بع�س 
حتجيمه، واإىل حد كبري فاإن عمليات اإرهابية يف اأوروبا اأو الواليات 
امل��ت��ح��دة مل حت��دث منذ ف��رة ط��وي��ل��ة. ول��ك��ن ك��ل ذل��ك مل يعن اأن 
االإره��اب العاملي توقف، بل اإنه جنح يف الظهور حتت اأ�ضماء جديدة 
مثل »داع�س« اأو »اأن�ضار بيت املقد�س« اأو »اأن�ضار ال�ضريعة« اأو »جند 
التي ظهرت يف مناطق  االأ�ضماء  ح��رام« وغريها من  »بوكو  اأو  اهلل« 
مل يعد العامل مهتما بها اأو تركها مل�ضريها. النتيجة هي اأن العامل 
عاملية جديدة،  الأنه يخو�س حربا  ا�ضراتيجيا جديدا  فكرا  يحتاج 
فالق�ضية هي اأن نك�ضب احلرب على االإرهاب ولي�س معركة »داع�س« 

يف العراق و�ضوريا.

هل تشعل داعش فتيل الحرب العالمية الثالثة؟

سمير عطا الله 
كان منح ال�ضلح عالمة من عالمات بريوت ال�ضيا�ضية وعلما 
ل��ه جمهوره اخل��ا���س وك��ان��ت له  اأع��الم��ه��ا الفكرية. ك��ان  م��ن 
جمهوريته املتعففة. فلم ينتم اإىل حزب ومل يقد جمهرة لكنه 
حوله  ويلتقي  املقاهي،  يف  يحدث  كان  معا�ضر،  �ضقراط  مثل 

املريدون من اأهل النخبة وال�ضيا�ضة وال�ضحافة.
مع منح ال�ضلح حتولت بع�س مقاهي بريوت اإىل ملتقى عربي 
وال��ط��الب  املنفيون  ي��وم  ك��ل  ح��ول��ه  يتحلق  ك��ان  ل��ه.  ال مثيل 
لي�ضغوا  مكان،  كل  من  القادمون  العرب  وال���زوار  واالأ���ض��ات��ذة 
اإىل روؤيته وحتليله وخ�ضو�ضاً اإىل لذعاته غري املوؤذية التي مل 
توفر اأحداً. لكن مع احلرب اأغلقت بريوت مقاهيها الفكرية 
اأو  وزي���راً  ي��وم  ذات  ي�ضبح  اأن  على  رهانه  ال�ضلح  منح  وخ�ضر 

رئي�ضاً للوزراء، كما يف تقاليد العائلة.
وكما يف تقاليد العائلة واأخالقياتها ظل »منح ال�ضلح« خارج 
ت��ن��ازالت  وال  �ضفقات  ال  ومتطلباتها.  ال�ضغرية  ال�ضيا�ضات 
فال�ضاخر  وال��ث��واب��ت.  االأ���ض��ول  على  م�ضاومات  وال  اأخ��الق��ي��ة 
ال��ك��ب��ري ك���ان اأي�����ض��ا ���ض��ل��ب��اً. وك���ان ال��ك��ث��ريون م��ن اللبنانيني 
اأنه  »اأ�ضاع نف�ضه« يف هذا املوقف، لكن احلقيقة  اأنه  يعتقدون 
اأكرث من ربحها. مل يلوثها يف جو خانق باملوبوءات والتنازالت.

اإليه  ي�ضار  ال��ذي  املفكر  الكثريون، ورمب��ا اجلميع، على  ياأخذ 

اخت�ضاراً ب�»البك«، اأنه بدد العمر يف اللقاءات ال�ضفهية. وتلك 
واأثقلت  ب��اك��راً  اليمنى  ي��ده  �ضلت  لقد  حياته.  يف  امل��اأ���ض��اة  ه��ي 
�ضاقه، وظّني اأنه مل يكن يريد اأن يثقل على االآخرين باإمالء 

اأفكاره، اإال املقاالت التي كتبها ليعي�س منها.
اإىل  �ضائقه  ينقله  ف،  والتق�ضُّ التوا�ضع  فائقة  عا�س حياة  وقد 
مقهى »ال�ضيتي كافيه« يف مر�ضيد�س �ضغرية مل تتغري طوال 
اأك���رث من  ال��ب��ك يطلب  ي��ك��ن  امل��ق��ه��ى مل  ع��ام��اً. ويف  ع�ضرين 
فنجان قهوة، حتى اإذا حان وقت الغداء، عاد اإىل منزله توفرياً 
للم�ضاريف. ويف �ضنواته االأخرية باع بع�س التحف التي ورثها 

عن والدته الركية التي كان اأهلها من با�ضاوات اإ�ضطنبول.
ك��ان ال��ب��ك ق��ري��ب��اً م��ن ال��ن��ا���ض��ري��ة، لكنه ظ��ل خ��ارج��ه��ا. وك��ان 
قريباً من اأوائل البعثيني، لكن من بعيد. وكان من اأعمق دعاة 
القومية العربية، لكن دون االلتزام باأي تنظيم. بالن�ضبة اإليه 
االأك��راد  حتت�ضن  التي  الف�ضيحة  ال��دع��وة  هي  العروبة  كانت 
اأو يف  لبنان  �ضواء يف  وامل��ذاه��ب.  واالأع���راق  القوميات  وجميع 
�ضائر العامل العربي، كان املفكر الكبري يعتقد اأن االأمة ال تقوم 
على همجية االإلغاء الفكري اأو اجل�ضدي، واإمنا على التالقي 

والتعارف والت�ضالح.
متنوعون  البك. فقط  ك��ان جيل  اأخ�ضام،  اأو  اأع��داء  بال  جيل 
وخمتلفون وعليهم اأن يتعارفوا. كان البك كثري الرقي، كثري 

الثقافة، كثري النزاهة، كثري التق�ضف.

ايالف :كمال غبريال
اأن��ح��اء  و���ض��ائ��ر  م�ضر  يف  الكثريين  على  ي�ضعب 
املنطقة العربية، ت�ضديق اأن كل ما نرزح فيه من 
حتقنها  التي  ولل�ضموم  ب��ل  لف�ضل  يرجع  ب��الي��ا، 
يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  التعليمية  ال��ن��ظ��م 
الذي  ال�ضباب  اأن  كثريون  يت�ضور  الن�سء.  عقل 
ي���خ���رب وي����دم����ر، وي���ح���رف االإره��������اب وال���ذب���ح 
وال��ن��ك��اح ب��ا���ض��م اهلل، ه���و جم���رد ���ض��ب��اب خم���دوع 
باالإقناع  ميكن  ماأفونة،  واأيديولوجيات  باأفكار 
اأو بالقب�ضة االأمنية اإعادته جلادة ال�ضواب. هذا 
اأنهم  ه��و  االأخ��ط��ر  لكن  بال�ضك،  جزئياً  �ضحيح 
�ضباب مل يتم تربيته وتهذيبه، مبا يعطيه مناعة 
البدائية،  الوح�ضية  اإىل  االجن��راف  �ضد  طبيعية 
اإن�ضاناً حداثياً متح�ضراً  وال نقول يوؤهله ليكون 
اأو  االإخ����وان  جماعة  تختطفه  مل  وم��ن  م��ب��دع��اً. 
قد  �ضابه،  وما  والقاعدة  اهلل  حزب  اأو  ال�ضلفيون 
والفو�ضوية  وال��ع��روب��ة  الي�ضارية  ���ض��راك  يف  يقع 
املمار�ضات  ذات  عنه  ت�ضدر  اأن  وميكن  والعدمية، 
واللهو،  للمجون  يتجه  ق��د  اأو  للحياة.  املخربة 
اإىل  يتحول  اأو  عمره،  و�ضنوات  �ضبابه  فيه  يبدد 

فا�ضد اأو طبال وزمار للفا�ضدين والطغاة.
اجلامعات،  �ضباب  م��ن  االآن  م�ضر  يف  ي��ح��دث  م��ا 
امل��ف��ر���س اأن���ه االأرق����ى، واأن���ه االأم���ل يف م�ضتقبل 
اأف�ضل، ميكن اأن يدلنا على موطن الداء، لي�س يف 
م�ضر وحدها، ولكن يف �ضائر الدول التي حكمتها 
ادع��ت  ال��ت��ي  تلك  ث��وري��ة.  اأو  ديكتاتورية  اأن��ظ��م��ة 
التحديث والنه�ضة بال�ضعوب، بدياًل عن �ضلطات 
من  ي��خ��رج  اأن  ي�ضتطيع  فاملدقق  ب��ائ��دة.  رجعية 
امل�ضهد، باأن ا�ضتيعاب طلبة االأزهر مثاًل ملقرراتهم 
للده�ضة  ي��دع��و  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا،  واإج������ادة  ال��درا���ض��ي��ة 
واالإعجاب، فنظرة عابرة اإىل هذه املقررات، واإىل 
منهج التدري�س اأو باالأ�ضح منهج التلقني املنغلق 
املتبع مع هوؤالء ال�ضباب، كفيلة باأن ت�ضع اأيادينا 

على موطن الداء.
اأ�ضهل  اأن  ن��درك،  اأن  ن�ضتطيع  اأخ��رى  ناحية  من 
حكومته  ال�ضعب  اأو  ال�ضباب  يحرم  لكي  طريقة 
اأو دولته، هي اأن تكون الدولة مبوؤ�ض�ضاتها جديرة 
ب����االح����رام. ق��ل��ي��ل م���ن االإن�������ض���اف ق���د ي��دف��ع��ن��ا 
املفرط،  ال��ك��رم  م��ن  اأو  ال�ضعب  م��ن  ب��اأن��ه  للقول، 
اأن يحرم اأي طالب، جامعات هي باالأ�ضا�س غري 
ال�ضباب يف حد  ه���وؤالء  نعم  ب���االح���رام.  ج��دي��رة 
اح��رام  ه��و  منهم  املطلوب  لكن  م�ضكلة،  ذات��ه��م 
من وم��ا هو غري جدير ب��اأي اح��رام. . تلك هي 
اخلا�ضة  احل��ال��ة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  فبغ�س  امل��ع�����ض��ل��ة. 
ال��ت��وق��ع من  جل��ام��ع��ة االأزه�����ر، وال��ت��ي ال ينبغي 
ط��الب��ه��ا غ��ري م��ا ي��ف��ع��ل��ون االآن، ل��و ك���ان ط��الب 
اأي قدر من  االأ�ضا�س  باقي اجلامعات يكنون من 
فيها  وي��رون  وجامعاتهم،  الأ�ضاتذتهم  االح��رام 
لتلقي العلم، ملا فعلوا ما  بالفعل مكاناً حمرماً 
ن�ضهد منهم االآن، مهما كان التحري�س وال�ضحن 
االأيديولوجي. طلبة اجلامعات الذين ي�ضطنعون 
العلم، هم  تلقي  على  ب��داًل من احلر�س  امل�ضاكل 
جت�ضيد للف�ضل يف تربية وتهذيب وتعليم اأوالدنا. 

هم ف�ضلة اأبناء ف�ضلة اأحفاد ف�ضلة!!
يف ب��الدي يحر�س االآب��اء واالأم��ه��ات، على اإر�ضاع 
اأب��ن��ائ��ه��م ذات ال�����ض��م��وم ال��ت��ي ي��رزح��ون حت��ت نري 

بالياها. هل ميكن اأن نتجراأ على حماكمة الفكر 
بل  االآالف  اإف�����ض��اد  يف  ت�ضببوا  ال��ذي��ن  وال���رج���ال، 
التعليم  خريجي  من  م�ضر  اأب��ن��اء  من  وامل��الي��ني 
االأزهري، في�ضلون اإىل مرحلة اجلامعة، وهم ال 
ي�ضلحون لغري مهنة "خمرب" اأو "اإرهابي"؟!!. 
هو  االآن،  امل�ضرية  اجل��ام��ع��ات  االأم���ن يف  ج��ه��از   .
اجلامعة،  ط��الب  مالحقة  يتوىل  ال��ذي  اجل��ه��از 
يف  ومتخلف  منحط  بتعليم  اأف�ضدناهم  ال��ذي��ن 

املراحل االبتدائية واالإعدادية والثانوية.
النظام  �ضيحاول  واالأم��ن،  اال�ضتقرار  �ضعار  حتت 
احل�����ايل ق��م��ع وك���ب���ت ال��ت��ف��اع��الت االج��ت��م��اع��ي��ة 
جزئياً.  هذا  ي�ضتطيع  قد  الفكرية.  وال�ضراعات 
ل��ك��ن عجلة ال��ت��اري��خ يف ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة امل��ي��ت��ة من 
ال��ع��امل ق��د ب����داأت ت����دور. ف��اأق�����ض��ى م��ا ي�ضتطيعه 
احل���ك���م ال����راه����ن يف م�����ض��ر، ه���و ت���اأج���ي���ل حلظة 
امل�ضري،  للمجتمع  ال�ضامل  واالن��ه��ي��ار  الت�ضدع 
ما البد واأن ي�ضبق �ضروق اجلديد امل�ضجون وراء 
اأ���ض��وار اجلمود واالن��غ��الق، ال��ذي ط��ال اأك��رث مما 

حتتمل احلياة املعا�ضرة.
لل�ضعب  ال��ق��ري��ب  امل�ضتقبل  يف  االأم����ل  اأو  ال��ث��ق��ة 
ب���ه، جم���رد موقف  املحيطة  وال�����ض��ع��وب  امل�����ض��ري 
ال��ذي يتم  نظري م��ف��ارق ل��واق��ع احل���ال. فالنهج 
اأو  امل��ن��ازل  يف  ���ض��واء  االآن،  عليه  االأط��ف��ال  تن�ضئة 
بكارثة  اإال  ينبئ  ال  امل���دار����س،  اأو  احل�����ض��ان��ة  دور 
اأفظع مما نعاي�ضه االآن. يت�ضاوى يف هذا اجلميع، 
الذي  الليل  اأخ��رى. هو  دون  فئة  به  وال تخت�س 
ن�ضتدل منه يقيناً، على اأن فجراً البد واأن يطرق 
اأبواب الكهوف الرطبة املظلمة. اأبداً لن تفلت اأو 
تنجو اأي جهة يف م�ضر وما حولها من كيانات من 
االنهيار، قبل التغيري احلقيقي القادم والزاحف 
على كل مناحي احلياة. لي�س جمرد تغيري النظم 
والقيمي  املجتمعي  التغيري  واإمن����ا  ال�ضيا�ضية، 
ينجو من طوفان  اأن  يت�ضور  واه��م من  العميق. 
ال��وع��ي ال��ق��ادم، ليكت�ضح ك��ل م��ا ه��و ب��ائ��د. ويوماً 

اأ�ضاطني  �ضي�ضطر  االآن،  مرئي  غري  كان  واإن  ما 
وك��ه��ن��ة ال��ت��خ��ل��ف وال���ظ���الم���ي���ة واخل�����راف�����ات اأن 
يلملموا اأوراقهم، الأنهم �ضي�ضطرون اإىل الهرولة 

رحياًل اإىل اجلحيم!!
امل�ضكلة اأن النه�ضة والتنمية والتطور، ال تتم بقرار 
من احلكام اأو حتى ال�ضعوب. هي حتتاج ملقومات، 
بع�ضها مادي على اأر�س الواقع، وبع�ضها تربوي 
وثقايف، يبداأ من ال�ضنوات االأوىل للطفل. امل�ضكلة 
اأن اأغلب مقومات حياة هذه ال�ضعوب، تدفع نحو 
املزيد من التخلف، بل واخلراب ال�ضامل. التحرر 
اأن يكون  االجتماعي والثقايف واالقت�ضادي، البد 
املقدمة للتحرر ال�ضيا�ضي. فال�ضيا�ضة لي�ضت اأمراً 
و�ضع  اإن�ضاء  على  ق��ادرة  وال هي  ب��ذات��ه،  م�ضتقاًل 
من فراغ، اأو يف بيئة م�ضادة. هي جمرد حم�ضلة 
الدولة  ينتظرون من  لكافة مناحي احلياة. من 
اأن حتررهم، هم ذاتهم من يريدونها اأن تطعمهم 
وت�ضقيهم، وهم من �ضيبقون عبيداً حتى يوارون 

يف الراب!!
هناك منهجان لتغيري الواقع البائ�س، اإىل حياة 
البدء  ويعني  "التفريغ"،  منهج  االأول  اأف�����ض��ل: 
بهدم االأبنية القدمية، وحرث الربة لتعري�ضها 
البحث  واإرج���اء  املطهرة،  ال�ضم�س  وح���رارة  لنور 
فيما �ضوف يقام عليها ملرحلة تالية. الثاين منهج 
بوا�ضطة  القدمي  اإزاح���ة  يتم  وفيه  "االإزاحة"، 
ال���روؤى واالأف��ك��ار اجل��دي��دة. م��ا يحدث يف م�ضر 
و�ضائر املنطقة منذ ما �ضميناه "الربيع العربي" 
وحتى االآن، واإن كان اأقرب للمنهج االأول، اإال اأنه 
يف احلقيقة ال ميت الأي من املنهجني ب�ضلة، واإن 
اآت  ملا هو  اعتباره مقدمة الب��د منها،  ك��ان ميكن 
اأ�ضبه  من انقالب �ضامل لكل مناحي احلياة. هو 
م�����ض��روب  ج�����ض��د  وع�����ض��الت  اأع�����ض��اب  بت�ضنجات 
ال�ضيا�ضية  النظم  ف�ضقوط  بال�ضرع.  اأو  باحلمى 
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ال ي����وؤدي ت��ل��ق��ائ��ي��اً وب��احل��ت��م اإىل 
من  التحرر  جم��رد  يف  لي�ضت  فاحلرية  التحرر. 
ال��ق��ي��ود وال�����ض��غ��وط اخل��ارج��ي��ة. واإال الع��ت��ربن��ا 
اأن امل��الي��ني م��ن ���ض��ع��وب ال�����ض��رق االأو����ض���ط التي 
ت�ضعى  ج��م��اه��ري  ه��ي  وداع�������س،  ال��ق��اع��دة  تنا�ضر 
للحرية، اأو حتررت بالفعل. احلرية هي اأن تكون 
ت�ضمح  و�ضيكولوجية،  وف��ك��ري��ة  م��ادي��ة  ح��ال��ة  يف 
اأن  املعا�ضر  االإن�ضان  املوجودة يف  االإمكانيات  لكل 
كل  فليحيا  باحلياة.  وا�ضتمتاعاً  اإب��داع��اً  تتحقق، 
االإن�ضان تو�ضيف  كما يريد، لكن ال ينطبق على 
حرية". "حالة  يعي�س  كان  اإذا  اإال  حر"،  "اإن�ضان 

ه��ك��ذا ت��ب��دو ال���روؤي���ة ب��ع��ي��داً ع��ن م��ن��ه��ج ال��ت��ف��اوؤل 
اأن ترى ما يحدث يف م�ضر،  اأبعد من  والت�ضاوؤم، 
بالعامل  بقعة  اأك��رث من  يف  ودموية  عنفاً  وباأكرث 
وا�ضطرابات  قالقل  جم��رد  باعتبارها  ال��ع��رب��ي، 
اجلهد  من  الكثري  اأو  بالقليل  �ضنتمكن  موؤقتة، 
ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا. ك��م��ا اأن���ه���ا ل��ي�����ض��ت ب����اأي ح��ال 
بفجر  ت��وؤذن  املقومات،  مكتملة  لثورات  مقدمات 
ج��دي��د ه��ن��اك ع��ن��د خ��ط االأف�����ق. ه��و ف��ي��م��ا ن��رى 
بداية ت�ضدع االأبنية القدمية املتهالكة، اجتماعياً 
وث��ق��اف��ي��اً وم��وؤ���ض�����ض��ات��ي��اً. م���ا ل���ن ي��ت��م ب���ني ليلة 
�ضتكون طويلة  و�ضحاها كما يقولون. هي رحلة 
نن�ضى  اأال  نر�ضدها،  ونحن  علينا  ال�ضقوط،  مع 
واأن  �ضقوط البد  كل  اأن  قانون احلياة يحتم،  اأن 

يعقبه قيام.

البك الكثير

شباب مصر يتوجهون الى جنة احالمهم عبر األسالك الشائكةكاريكاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــر



نظم البيت الثقايف البابلي بالتعاون مع منظمة بنت الرافدين 
ندوة حوارية للحديث عن مو�ضوع )اإنتاجية العنف �ضد املراأة(.
واألقت املدير التنفيذي ملنظمة بنت الرافدين علياء الأن�ضاري 
هذا  واأث���ار  امل���راأة  �ضد  املوجه  العنف  مو�ضوع  تناولت  حما�ضرة 
اإىل  املجتمع  دفعت  التي  الأ���ض��ب��اب  واه��م  املجتمع  على  العنف 
توجيه �ضتى اأنواع العنف اإىل املراأة التي ينظر اإليها نظرة دونية. 
كما اأ�ضارت اإىل اأنواع العنف امل�ضكوت عنها مثل العنف ال�ضيا�ضي 
ال�ضيا�ضية  املنا�ضب  ت��ت��ب��واأ  اأن  يف  حقها  م��ن  امل����راأة  ح��رم  ال���ذي 
ال��ت��ي ح�ضرها  الأم�����ض��ي��ة  ال��دول��ة.و���ض��ه��دت  املهمة يف  والإداري�����ة 
عدد من املثقفني والأدباء والنا�ضطني يف جمال املجتمع املدين 

مداخالت ومناق�ضات عن مو�ضوع الندوة.

�ضرح وكيل وزارة الثقافة ال�ضيد فوزي الترو�ضي، باأن معهد غوته 
ال�ضينما  دائ��رة  خالل  من  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون  �ضيقيم 
وامل�ضرح عر�ضا م�ضرحيا بعنوان "انرتفيو"، على خ�ضبة امل�ضرح 
الوطني، وذلك للفرتة من -20 21 من ت�ضرين الول 2014 
ماأخوذة  "انرتفيو"  وم�ضرحية  ع�ضرا.  اخلام�ضة  ال�ضاعة  عند 
معا�ضرات.  عراقيات  لكاتبات  اينانا"  "عيون  النتولوجي  عن 
يتناول اي�ضا عر�ض الأوجه املختلفة لتاأثري العادات والتقاليد 
انتاج  م��ن  العر�ض  العراقية،  امل���راأة  حياة  على  ب��اأخ��ر  او  ب�ضكل 
بني  الثقايف  التبادل  ومنظمة  والع��الم  للثقافة  النور  موؤ�ض�ضة 
لقاءه  ويف  )مينا(.  افريقيا  و�ضمال  الو�ضط  ال�ضرق  ودول  اورب��ا 
الملانية  الثقافية  الربامج  من�ضقة  مفي�ض،  هيال  ال�ضيدة  مع 
يف العراق وم�ضوؤولة فرع غوته يف بغداد اكد على اهمية تعميق 

العالقات الثقافية والفنية بني العراق واملانيا.
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العراقية - متابعة
ال�ضينمائي  ب��غ��داد  م��ه��رج��ان  م��دي��ر  ق���ال 
ال�����دويل ط��اه��ر ع���ل���وان اأن ب���رام���ج دورت���ه 
يوم  فعالياتها  �ضتنطلق  التي  ال�ضاد�ضة 
15 ت�ضرين الول وت�ضتمر لغاية يوم 19 

من ال�ضهر
 ذاته �ضتت�ضمن 750 فيلًما من 45 دولة 
فيلًما   112 لكن  امل��ه��رج��ان،  يف  �ضجلت 
الر�ضمية  امل�����ض��اب��ق��ات  ���ض��م��ن  ���ض��ت��ع��ر���ض 

ال�ضت للمهرجان. 
وا�ضار علوان  يف ت�ضريحات �ضحفية اىل 
اأن "%80 من افالم امل�ضابقات الر�ضمية 
وال���ع���امل  ال���ع���راق  الول يف  ال��ع��ر���ض  ه���ي 
ال���ع���رب���ي، ف��ي��م��ا ���ض��ي��ك��ون ف��ي��ل��م الف��ت��ت��اح 
ع��راق��ًي��ا، وه���و م��ن اف����الم ت��ظ��اه��رة ب��غ��داد 
احلاج  بعنوان  العربية،  الثقافة  عا�ضمة 
ال����ذي ���ض��ي��ع��ر���ض ل��ل��م��رة الوىل يف  جن���م 
الفالم  من  وهو  العربي،  والعامل  العراق 
فنية  عنا�ضر  فيه  وا���ض��رتك��ت  ال�ضخمة 

وح��وار  �ضيناريو  وبريطانيا،  فرن�ضا  م��ن 
ال�ضواك،  احمد  ومو�ضيقى  ح��رب��ة،  �ضالم 
عامر  واخ��راج  �ضي�ضاوا،  توما�ض  وت�ضوير 
علوان، وتدور احداث الفيلم عام 1918 
الربيطاين.. املحتل  �ضد  املقاومة  حيث 
ب��رباع��ة الفنان  ال��ب��ق��ال  وي����وؤدي دور جن��م 
اأن  اىل  ق��ف��ط��ان.ي�����ض��ار  ���ض��ام��ي  ال��ك��ب��ري 
امل��ه��رج��ان ال����ذي ي�����ض��ك��ل احل����دث ال��ث��ق��ايف 
ويتوا�ضل  ال��ع��راق  يف  اله��م  وال�ضينمائي 
انعقاده منذ العام 2005 ، وقد و�ضل يف 

وتنظمه  العا�ضرة  ال�ضنة  اىل  ال��دورة  هذه 
هي  حكومية  وغ���ري  م�ضتقلة  م��وؤ���ض�����ض��ة  
ال�ضينما  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
وال��ث��ق��اف��ة وي��ح��ظ��ى امل���ه���رج���ان ب��ع��الق��ات 
عربية ودولية وا�ضعة، حيث اقام �ضراكات 
وات��ف��اق��ي��ات �ضابقة م��ع امل��ه��رج��ان ال��دويل 
واملهرجان  ام�ضرتدام  الوثائقي يف  للفيلم 
بالوليات  �ضياتل  يف  ال��دويل  ال�ضينمائي 
امل��ت��ح��دة ك��م��ا ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز ال��ق��وم��ي 

لل�ضينما يف م�ضر وغريها.

بقلم محسن العزاوي 

وفاًء للمس��يرة الفنية والعطاء الطويل وتقديرًا لل��دور الريادي المتميز الذي قدمه 
الذوات المذكورون تاليًا من رموز المس��رح العراقي عبر حضورهم الشاخص و دورهم 
الرئي��س ف��ي بناء حرك��ة مس��رحية عراقية فاعلة طالما ش��كلت حض��ورًا متفوقًا في 

المحافل الدولية وهم يضيئون تاريخ العراق الفني والثقافي الزاخر.
تق��رر تكري��م هؤالء الكب��ار من أعمدة المس��رح العراق��ي واالحتفاء به��م وبقاماتهم 
الراس��خة ضم��ن منه��اج مهرج��ان بغ��داد الدولي للمس��رح ال��ذي ينعقد ف��ي دورته 
االول��ى تحت عن��وان ) ألن المس��رح يضيُء الحي��اة ( للمدة م��ن 22/10/2013 لغاية 

. 30/10/2013
والمحتف��ى بهم هم )الفنان الكبير أس��عد عبدالرزاق والفن��ان الراحل الكبير ابراهيم 
جالل والفنان الكبير يوس��ف العاني والفنان الكبير بدري حس��ون فريد والفنان الراحل 
الكبي��ر جعفر الس��عدي والفنانة الكبيرة آزادوه��ي صاموئيل والفن��ان الراحل الكبير 
قاس��م محمد والفنان الكبير الدكتور عبدالمرس��ل الزيدي والفنانة الكبيرة س��ليمة 
خضي��ر والفن��ان الكبير س��عدون العبي��دي والفنان الكبير محس��ن الع��زاوي والفنانة 
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رئيس المهرجان 

بع���د مرور قرابة �ض���بعة وثالث���ني عاماً على ذلك 
التكرمي البائ�ض املتوا�ض���ع الذي خ�ض���نا به املركز 
العراق���ي للم�ض���رح اآن���ذاك حيث مل ي�ض���اوي املبلغ 
املتوا�ض���ع �ضاعتها حتى تلك  )الكارتونات امللونة( 
كان���ت  الت���ي  الحم���ر،  اأو  ال�ض���فر  اأو  بالأخ�ض���ر 
تقدم لنا و�ض���ط ت�ض���فيق احلا�ض���رين من فناين 
امل�ض���رح ، وق���د كان له���ا اآن���ذاك الوق���ع احل�ض���ن يف 
نفو�ضنا وتوا�ضل هذا )التوا�ضع اجلم( على مدى 
ال�ض���نوات الت���ي كان يق���ام فيه���ا احتف���ال لتك���رمي 
اأبرز امل�ض���اهمني يف عرو�ض املو�ضم الواحد فتكون 
اغلب عنا�ض���ر الدعم من م�ض���ادر املركز العراقي 
ال���ذي متول���ه دائ���رة ال�ض���ينما وامل�ض���رح مببال���غ ل 
تتج���اوز قيمة الكارتات التي تقدم لهذا املتميز اأو 
تل���ك ال�ضخ�ض���ية الريادية ، لذلك عندما ت�ض���دل 
ال�ض���تارة لهذا الحتفال فاإننا لن�ضعر باأية اأهمية 
اأو حف���اوة حي���ث ل طع���م ول هيب���ة ول رائح���ة ول 

حتى فنانون ...    
تذكرت هذه امل�ض���رية البائ�ضة )يف حقول التكرمي( 
العظم���ي  املنا�ض���بة  اأنه���ا  ���ى  ي�ض���اع عل ال���ذي كان 
امل�ض���رحيني يف احتف���الت  الفنان���ني  اعتب���ار  ل���رد 
ي���وم امل�ض���رح العامل���ي ال���ذي ب���ات يف نظ���ر الفنانني 
���ى مدى ال�ض���نوات املا�ض���ية باأنه اأبع���د مايكون  عل
تك���رمي  ب���ات  ب���ل  العاملي���ة  امل�ض���رح  تقالي���د  ع���ن 
الفن���ان مقرتن���اً بظ���روف الب���الد حينم���ا ي�ض���تد 
اأوار احل���رب �ض���واء كان���ت تل���ك احل���روب عراقي���ًة 

اأو عربي���ًة اأو كليهم���ا، وهن���ا لب���د اأن تق���دح ذاك���رة 
امل�ض���وؤول لتوظي���ف تك���رمي الفنان لهذه املنا�ض���بة 
ت�ض���فيق  و�ض���ط  ال�ض���عود  حي���ث  )الإبداعي���ة( 
تل���ك  لت�ض���لم  امل�ض���رح  خ�ض���بة  اإىل  احلا�ض���رين 
الكارتونة وهي كما ذكرنا ) اإما �ض���فراء اأو حمراء 
اأو بي�ض���اء ( حي���ث ت�ض���تد ال�ض���راعات الت���ي تدوم 
���ى  عل الفنان���ني  ب���ني  بالق�ض���رية  لي�ض���ت  لف���رتة 
اأولوية ا�ضتحقاق هذه الكارتونة التي �ضنعت من 

اأجل رموز التكرمي وماذا يف داخلها ؟! .
ق���راأت من���ذ �ض���نوات كي���ف ك���رم املمث���ل امل�ض���رحي 
النكلي���زي )لورن����ض اوليفا( باأعلى و�ض���ام متنحه 
اأن  ملك���ة بريطاني���ا وه���و )لق���ب فار����ض( وكي���ف 
الراحلة اأُم كلثوم اكتفت مبن�ض���ب نقيب الفنانني 
حياته���ا  يف  التك���رمي  مرات���ب  ���ى  كاأعل م�ض���ر  يف 
���ى امتي���ازات هائل���ة للمو�ض���يقيني  فح�ض���لت عل
ومبالغ من تربعات الفنانني والكتاب املو�ض���ورين 
لبن���اء دور متوا�ض���عة له���م وكي���ف تب���واأت  مغنية 
الأوبرا )كوري( من�ض���ب رئي�ضة الثقافة اليونانية 
تكرمي���اً ل�ض���طوع جنمها واأثره���ا يف حياة املجتمع 
اليون���اين وكي���ف تب���واأ الكات���ب امل�ض���رحي )ميالن 

كوندرا( من�ضب رئي�ض جمهورية اجليك.
اأنني بهذا ال�ض���تذكار املتوا�ض���ع ل اأُغمُط حق من 
���ي البعيد والقري���ب يف حماولت  �ض���رعوا يف املا�ض
�ض���ادقة لو�ض���ع الفنان يف مكانه الالئق ف�ضحيح 
اأن ) املرحوم حقي ال�ض���بلي ( تبوء من�ض���ب عميد 

معه���د الفنون اجلميلة ثم نقيب���اً للفنانني وكلنا 
ي�ض���تذكر تاأث���ريه و دوره يف تاأ�ض���ي�ض بني���ة امل�ض���رح 
ال�ض���ينما  لدائ���رة  عام���اً  مدي���راً  ف���كان  العراق���ي 
وامل�ض���رح لكن���ه مل يفل���ح بالقدر ال���ذي كان يطمح 
يف حتقيق���ه فنان���ون كبار اأمثال ) يو�ض���ف العاين 
وابراهي���م ج���الل و�ض���امي عب���د احلمي���د ( بغي���ة 
الو�ض���ول بالفن���ان اإىل مرات���ب علي���ا يف جمتمعه، 
م���ن  حت���د  بحواج���ز  مقي���داً  كان  اجلمي���ع  لأن 
املوق���ع  يف  امل�ض���رحي  الفن���ان  لو�ض���ع  اندفاعه���م 
املتق���دم يف املجتم���ع اإل م���ن اولئ���ك الذي���ن عربوا 
ح���دود التقليد اآنذاك فانظم���وا اإىل تلك الأعمدة 
ال�ضاخ�ض���ة الت���ي ل تزال ت�ض���كل القاع���دة والرمز 

حلياة الفنان امل�ضرحي.
اأع���ود بالذاك���رة اإىل ليل���ة التك���رمي البهيج���ة واأنا 
ا�ضتذكر ال�ض���يناريو املحكم املتح�ضر الذي اجنزه 
���ى اإدارته اآن���ذاك برئا�ض���ة الدكتور )  القائم���ون عل

نوفل ابو رغيف (  وكما يلي:
-       دعوة الفنانني املكرمني اإىل فندق املرييديان 
للتجم���ع بغي���ة ان يتوجهوا تباع���اً مبوكب مهيب 

اإىل امل�ضرح الوطني. 
-       توف���ري �ض���يارات حديث���ة ممي���زة تنق���ل كل 
فن���ان مكرم ب�ض���حبة مرافق ل���ه يف احتفاٍء وطني 

حقيقي يليق بالنجوم .
-   مرافق���ة املحتف���ى به���م م���ن قبل جوقة �ض���رف 
�ض���يارات  ملن���ح  ومرافق���ني  وحماي���ات  م���رور  م���ن 
املكرمني فر�ض���ة العبور بي�ض���ر و�ضال�ضة واهتمام 

اأمام النا�ض ب�ضكل لفت يف �ضوارع بغداد  .
-   الو�ض���ول اإىل مدخ���ل امل�ض���رح الوطن���ي حي���ث 
نتفاج���اأ ب�ض���فني م���ن الفنان���ني ومنت�ض���بي دائرة 
باإبت�ض���امة عري�ض���ة  وامل�ض���رح حمي���ني  ال�ض���ينما 
حاملني باقات الزهور التي فاحت بعبريها الزكي 

يف مدخل باحة دائرة ال�ضينما وامل�ضرح.
-       ت�ض���ل اإىل )الزولي���ة احلم���راء / الريدكاربت( 
وع�ض���رات  الوىل  ال�ض���لمة  ���ى  عل قدم���ك  وت�ض���ع 

الف�ضائيات حتيط بال�ضجاد الحمر.

-   يتوج���ه الي���ك مدي���ر ع���ام ال�ض���ينما وامل�ض���رح 
)طبع���اً الدكت���ور نوف���ل اب���و رغيف( ليق���ودك بكل 
امل�ض���رح  امل�ض���رح  اإىل داخ���ل �ض���الة  توا�ض���ع وح���ب 
ليو�ض���لك مبجموع���ة جدي���دة ي�ض���تقبلونك اإىل 
حي���ث املقاع���د والماك���ن املخ�ض�ض���ة للمكرم���ني 
و�ض���ط زغاري���د فتي���ات ال�ض���يافة اجلمي���الت ، ثم 
ياأت���ي دور الف���رق ال�ض���عبية واملربع���ات البغدادي���ة 
لتق���دم مقطوعاته���ا الفلكلوري���ة م�ض���يدة بالف���ن 

وبالفنانني باأ�ضمائهم واحداً واحداً.
-       عر�ض لفيلم ت�ضجيلي يتحدث بلغة عالية 
باخ���راج �ض���ينمائي ع���ن كل فن���ان مك���رم يف ه���ذا 

اليوم.
-       يتقدم املدير العام ليطلب من املكرمني بعد 
اأن يقدم هو بنف�ضه موجزاً م�ضرفاً وحديثاً كرمياً 

عن دور كل فنان وم�ضريته وعطائه .
الزه���ور  بباق���ات  املكرم���ني  ���يء اح�ض���ان  -   متتل
من���ذ اخلط���وة الأوىل لإعتالئه���م من�ض���ة امل�ض���رح 
الوطن���ي حيث يقدمها رئي����ض املهرجان وفريقه ، 
.. اإكراماً لدورهم يف املا�ضي واحلا�ضر وم�ضريتهم 
يف تر�ض���يخ قي���م الفنان امل�ض���رحي، وكيفما ما كان 
هذا ال�ض���يناريو معداً ومنفذاً با�ض���وله وطقو�ض���ه 
تاأتي يف الذاكرة كلمة وليم �ضك�ض���بري امل�ض���هورة : 
)الوردة نف�ضها �ضمها ما �ضئت فعبريها الزكي هو 

،، هو( .
ق���دم ال�ض���يد مدي���ر ع���ام دائرة ال�ض���ينما وامل�ض���رح 
ورئي����ض املهرجان العاملي الأول للم�ض���رح ال�ض���اعر 
الدكت���ور   )نوف���ل اب���و رغي���ف( �ض���يوفه املكرم���ني 
باأجم���ل و اأرق عب���ارات التقدي���ر والإجالل واملحبة 
والإ�ض���ادة حميي���اً فيهم تلك التجرب���ة التي باتت 
اخليم���ة الت���ي �ض���اندتها وت�ض���اندها اأعم���دة قادرة 
ب���روح  احلا�ض���ر  م���ع  وتتعاي����ض  تق���اوم  اأن  ���ى  عل
املواط���ن واملجتم���ع ولذل���ك بقي���ت قوي���ة �ض���امدًة 
رغم ما اأ�ض���ابها م���ن كوارث وهول ال�ض���نني فجاء 
باأ�ض���اتذة   (  : اب���و رغي���ف  قب���ل  م���ن  تو�ض���يفهم 
���ي وعنوان احلا�ض���ر واأعمدة امل�ضهد ، موؤكداً  املا�ض

اأن العراق باأ�ضره هو الذي يحتفي بهم والأحتفاء 
وامهاتن���ا  باآبائن���ا  احتف���اء  ه���و  القام���ات  به���ذه 
وجذورن���ا الرا�ض���خة ( متمث���اًل بق���ول �ضك�ض���بري 

)اأدخلهم فهوؤلء روح الع�ضر( .
امل�ضهد الأول

حت���دث فيه ا�ض���تاذنا القدي���ر )ا�ض���عد عبدالرزاق( 
ض���تاذنا الراحل حقي ال�ض���بلي   فذك���ر احل�ض���ور باأُ�
واأه���دى تكرمي���ه الي���ه و اأ�ض���اد بال���دور احلقيق���ي 

واملوؤثر الذي و�ضعنا فيه هذا التكرمي املتميز.
ان ا�ض���تذكار الراحل���ني )حق���ي ال�ض���بلي وابراهيم 
جالل وجعفر ال�ض���عدي وقا�ض���م حممد( له دللٌة 
خا�ض���ٌة يف نف����ض الفن���ان احلقيق���ي ال���ذي يع���ي 
اأهمي���ة اأن تظ���ل ه���ذه الأ�ض���ماء لمعًة دوماً �ض���واٌء 
هم )اأو الذين على الطريق ..( يف ذاكرة ال�ضيا�ضي 
واملجتم���ع، ملا لها من ترجمة اأ�ض���يلة تذكرنا بهم 

على الدوام.
املتابعة ن�ضف الذكاء

قالها املجرب واملهني والإداري الناجح الذي �ض���غل 
طيل���ة ثالث عق���ود مهم���ات وم�ض���وؤولياٍت اإدارية ، 
وق���د خرجت من خالل ه���ذه املعاي�ض���ة والتجارب 
املتعددة بنتائج باهرة ل ل�ضيء اإل لأنه كان واقعّياً 
ومتعاي�ضاً ميدانياً واقفاً على كل �ضغريٍة وكبريٍة 
يف املهرج���ان فج���اءت نتائج هذه ال�ض���نني الباهرة 
الت���ي م���ا زالت ُتذكر على ل�ض���ان كل من عاي�ض���ها 
���ى التعبري  وه���ي توؤك���د ق���درة الفن���ان العراقي عل
والط���رق  الو�ض���ائل  ل���ه  ر�ض���مت  م���ا  اذا  والإجن���از 
قدرات���ه  لأظه���ار  احلقيق���ي  وبال�ض���عي  الكفيل���ة 
الإبداعي���ة وحينم���ا احتدث ع���ن التخطيط واملال 
واملحب���ة والخال�ض وال���ذكاء فذلك لأن���ه  بدونها 
ل ت�ض���اد اك���رب امل���دن حت���ى لو توف���رت له���ا اطنان 
م���ن الذهب وامل�ض���اريع املبه���رة، لترى الن���ور دون 
املال ولذلك فاإن جمعهما اأي )التخطيط والدعم 
( لهم���ا ق���درة هائل���ة اذا م���ا خ�ض���عت للمتابع���ة 
وهك���ذا  العميق���ة  والروؤي���ة  واحل�ض���ور  والر�ض���د 
ا�ض���تثمر اب���و رغي���ف ه���ذه اجلوانب ورك���ز العناية 
الفائقة بالتخطيط بطرق و و�ض���ائل لتخرج اأبداً 

عن احلر�ض والوفاء والأمانة ..
ورب قائ���ٍل يق���ول )األي�ض من احلكمة والدراية هو 
التوظيف ال�ضحيح للكفاءة واملال( اأقول نعم لقد 
و�ضفها ) اأبو رغيف ( بحيث بات للفيلم العراقي 
�ض���اأن مرموق يذكر، وبات للم�ض���رح وللم�ض���تغلني 
في���ه الثق���ة الت���ي م���ن �ض���اأنها ان حت���رك فيه���م 
ال���روح واحلي���اة والطموح جمدداً، وهذا من �ض���اأنه 
امل�ض���تقبلية  امل�ض���رح  لفن���ون  الزده���ار  يوف���ر  اأن 
���ى خ�ض���بة امل�ض���رح الوطني او م�ض���رح الرافدين  عل
اجلدي���د الذي افتتحه رئي����ض املهرجان ،  مع اأمل 
كب���ري اأن تكون ال�ض���نة القادمة على عتبة م�ض���رح 
الر�ض���يد واأنا واثق اأن ا�ض���اهد ذلك بب�ضرية واعية 
امل�ض���رح وم�ض���تقبل فناني���ه وق���د  م���ن م�ض���تقبل 
و�ض���عت بي���د اأمين���ٍة ، طامل���ا اأن هذه املتابع���ة التي 
ت�ض���كل ن�ضف الذكاء �ضتنري الطريق لأن الن�ضف 
الآخر من هذا الطريق �ضتكمله الثقافة والرغبة 

والطموح وحب العراق.

الكبرياء تليق بالفرسان 

االحتفاء بالمسرحيين الرواد وتكريمهم في مهرجان بغداد الدولي األول للمسرح
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ى ث
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اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

انطالق فعاليات  مهرجان بغداد السينمائي الدولي  

بوفد  مكتبه  يف  الت��رو���ض��ي  ف���وزي  الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  التقى 
)علي  ال�ضادة  �ضم  خورماتو  طوز  يف  الفنانني  نقابة  جلنة  من 
ع�ضمت، ب�ضار كمال و�ضادق حممد(. وجرى خالل اللقاء بحث 
واهمية  خورماتو(  )ط��وز  ق�ضاء  يف  ون�ضاطاتهم  الفنانني  و�ضع 
واب��دى  امل�����ض��رتك��ة.   الفعاليات  اق��ام��ة  يف  ال����وزارة  م��ع  التن�ضيق 
ال�ضيد الوكيل تثمينه لدور الفنانني يف انعا�ض امل�ضهد الثقايف 
ول�ضيما يف مدينة مثل )طوز خورماتو( التي تعر�ضت اىل عدد 
من العمال الرهابية . ومن املوؤمل اقامة فعالية حول )اأمريل( 
ح�ضار  بعد  الرهابيني  على  وانت�ضرت  �ضمدت  التي  البطلة 
فناين  وف��د  التقدير من  درع  ال���وزارة  وكيل  ا�ضتلم  وق��د  طويل. 

طوز خورماتو. 

فوزي االتروشي يتسلم درع 
تقدير من فناني طوز خورماتو

اضــــاءات

عراقية الع�ضاير ..وحدة كلمتها
رفعت فوك �ضاري العلم رايتها

همه التج عالرا�ض 
الوطن برجاله ينقا�ض 

بانت طيبتها وعزها وكرامتها
 ****************

عراقية العا�ضري ..خمتلف الديان 
يجمعنه وطنه .. اجمل الوطان 

رف�ضوا الحتالل .. ابعزم  وابيمان 
وعلى حب العراق ..اآبدت حمبتها 

ا�ضليني الطباع .. وكلنه بعرفها
�ضدة ورد .. باحلى او�ضاف نو�ضفها

كلب واحد �ضفوا .. هاي ر�ضالتها

كل عمريكلمة في قصيدة
فاضل عسكر حسن الخزاعي

ندوة حوارية في البيت الثقافي البابلي 
عن إنتاجية العنف ضد المرأة

معهد غوته االلماني ووزارة 
الثقافة في عمل فني مشترك

كاومني الوكت ...
وانطاين مهله ا�ضبوع ..

                 لدزيت م�ضيه اول تعنيته
موظهري قوي ..

           لكن اح�ض خمدوع ...
           وبطيبته كلب كل عمري خاويته

ولمره انتبهلي وبادر مب�ضروع 
          ب�ض للغري يرك�ض يعتني البيته

ولن ادري كالمي ميه مام�ضموع ..
                  ولهذا ال�ضبب مارحت را�ضيته

ال�ضن  لوحترك  يعترب م�ضلوع 
      ماي�ضلح بعد لو ذهب ح�ضيته

يفز كلبي اعله �ضوتك
                وابقه انزف دم

�ضرت مثل البالبل ..
               ت�ضدح من الهم 

كلي ا�ضلون ا�ضبكك..
وانته ريحة هيل ..

علمني اعله �ضمك .ز يلي ما تنظم
يااجمل عطر دوخني من ابعيد

عذبني اب�ضدوده .. وحرم عني ال�ضم 
اح�ض روحي خرز .. تتط�ضر امبلكاك 

واملهن ىخرزه..
خرزه واتعب من اللم 

وما ادري ال�ضفايف .. لو نتهن ايد
لو من الولدة .. لونهن ديرم 

لو رب العر�ض ...لو نهن بديرم
******

ردت ا�ضال �ضوؤال .. وجاوب انته اعليه
لي�ض ال�ضحكة .. بعيونك فرح واعياد

تطري  من الفرح .. وكبالك اتامل 
تتعمد اذيني .. و�ضنو ذنبي اوياك 
ت�ضوف الدمع ... بعيوين ولتهتم 

اكو اهلل اليعرث .. كل حمب جذاب 
ويجي يوم .. اعله هذا 
               اهوايه تتندم 

�ضاكت ولقره بعينك 
جرف عط�ضان للكطره
وام�ضديه على جفوفك
�ضنابل �ضوكنه اخل�ضره
واحبك واليحب تدري 
ما�ضن يرتوي بنظره 

ريع الع�ضك ياعمري 
ماي ايالعب العربه
****

ولغنيلك
ولغنيلك ميوج الليل

وا�ضمعك اعذب امواويل 

وبعيونك ا�ضوف الليل 
حمتام ال�ضوه الكمره

�ضحالتك..
****

�ضحالتك من تواعدين 
وانحط للوعد ني�ضان 

حتجي ميي وتنا�ضدين 
يت�ضاطي الهوى التعبان 

تعال ابجرفك ا�ضتلني 
هالل ابوجنه الريحان 

****
يعجبني الورد مطروح 

وا�ضفاف املحبه اتفوح
خليني ..

خليني اوج الروح 
واطفيها بلهب جمره

ي�ضاكت واقره بعيونك
جرف عط�ضان للكطره

جيت متعني اعله بابك ...
             زتني �ضوكك و اعتنيت 

ابكلب و لهان اعله �ضوفك ...
****

اوجه بابك �ضيع الفرحه ... اأمن اجيت 
وجه �ضامت �ضار اليه ...

           وفوك طالكات غي�ضه اتلوحليت 
ياحبيبي كلبي تيهته ابعدكم ...

يوم �ضاومني احلزن ... بالهم ر�ضيت 
�ضربت ال�ضفنه ح�ضبتي ...

و�ضاع جدمي ابدرب �ضوكك ... تيهيت
او وح�ضه احلايط تزتني ...

واتنكط ابروحي عط�ض ... ملن رويت 
انه مي نهرك وب�ضفايف العط�ض 

****
وذبلت اغ�ضاين ابهجريك ... عو�ضجيت 

ما�ضفت وجه الفرح يوم ابت�ضم 
ومللماين الكيف و ابح�ضنه ارمتيت

ط�ضرين احلزن بكتار الزمان 
وما�ضفت �ضاحب �ضدك ... يوم انوليت 

كاظم احمد كاظمتتندم

اسماعيل ابديوي جرف عطشان

وا�ضح كالمي ... انته فاهمني غلط 
متخلي عني ... وملتهي ابنف�ضك فقط

****
من حقي احذرك ...

                 من �ضخ�ض اقرب الك
****

بالظهر �ضيف ... وبالوجه ي�ضحك الك
خايف ا�ضيعك ... وا�ضمك باأ�ضمي ارتبط

****
يل�ضوفتني ... بحبك اجنوم الظهر 

زين ادري ... تريد تلكالك عذر 
من حقي احذرك ... من �ضخ�ض اقرب الك

بالظهر �ضيف ...
 وبالوجه ي�ضحك الك

****
لوما احبك ... ما ا�ضمعك هاحلجي 

عوف الي�ضحكك واتبع العنده البجي
****

من حقي احذرك ...من �ضخ�ض اقرب الك
بالظهر �ضيف ... وبالوجه ي�ضحك الك

نجم عبد خليفهجيت مناضل التميميواضح كالمي
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هذه  يف  جلياً  �سيربز  نف�سك،  يف  ح�سناً  تيياأثييراً  دائييميياً  العطف  ييي�ؤثيير 
الفرتة؛ كن حذراً جداً يف اأم�ر املال بقدر ما يف عالقاتك الغرامية. 
�ييسييتييجييد حيييلييي�اًل جيييييييدة مليي�ييسيياكييلييك الييعييائييلييييية. يف الييعييمييل هيينييالييك من 
بذلك  الأحييد  ت�سمح  ال  املناف�سة  ب�سبب  �س�رتك  ت�س�يه  يحييييييييييييييييييياول 

دافع عن نف�سيييك.

لقاءاتك وجتاربك الغر عادية �سي�سحرانك. النج�م �ست�ساعدك يف 
حّل �سع�باتك ال�سغرة على ال�سعيد العاطفي؛ انت جتتذب اليك 
عليك  لكن  و  الفكاهة  ح�س  ميين  بييه  تتمتع  ملييا  املعجبني  ميين  الكثر 
جيدة  تغيرات  هنالك  العمل  يف  ا�سدقائك  تنتقي  كيف  تتعلم  ان 

�ست�ساعدك للح�س�ل على بع�س املكا�سب .

احييييذر مييين االأوهيييييييام: ابييييَق �يييسييياميييداً يف قييييراراتييييك وخمييليي�ييسيياً الآراء 
جمم�عتك. احذر من اخلالفات مع املقربني منك : هذه اخلالفات 
لتقّ�ي  مبحاولة  �ستق�م  عملك.  يف  تغرات  �سيئ.  ب�سكل  تظهر  قد 
م�سروع  هيي�  و  كبر  ميي�ييسييروع  و�ييسييط  يف  االآن  انييت   ، عائلتك  حميط 

حياتك عليك الرتكيز عليه .

باأرباح عظيمة لكنها  ال�اعدة  العمل  ال تدع نف�سك تغرى ب�سفقات 
يف ال�اقع ذات �سمانات قليلة. هذه الفرتة فرتة �سعبة بع�س ال�سيء 
�ستك�ن  العاطفية  �سمائك   ، العمل  يف  امل�سرية  للقرارات  بالن�سبة 
كئيبة، عليك ان تعتمد القليل من التغير و هكذا ال بد اأن تتح�ّسن 

االأم�ر ب�سكل تدريجي .

اأّن تك�ن طم�حاً  ب�سرط   ، املييايل �سفقات مثمرة  يحمل لك احلقل 
باعتدال. الظروف �ستمّكنك من اأن تك�ن حتت االأ�س�اء . �ستمتلك 
الي�م الكثر من ال�سحر لذا �ستعرف جيداً كيف تعمل مع املقربني 
اإليك . عاطفيا انت �سخ�س مهم و لديك الكثر من املعجبني عليك 

ان تك�ن مرحا لتنعم بذلك .

 ، ح�لك  ميين  مييع  الكلمييييييييييييييييييييات  يف  عيييدواين  تكييييييييييي�ن  ال  اأن  حيياول 
ال�سعيد  على  لك  مفيد  اأنييه  يثبت  اأن  ميكن  عر�سياً  لقاًء  �ستجري 
اللقاء  هييذا  تيييردد.  بيييدون  تييتييقييّدم  اأن  ميكنك  ال�سخ�سي.  اأو  املهني 
�سي�ساعدك على فهم الكثر من االم�ر و امل�ساكل التي كنت تبحث 

عن حل لها .

ت�سرف  ال   . عائلتك  حميط  لتقيييييييييييييييييّ�ي  مبحاولييييييييييييييييية  �ستقييييييييييي�م 
خييارج  كييانييت  الييتييي  االمييييييييييييي�ر  بع�س  هنالك  نييزواتييك.  على  مييالييك 
العبئ  بع�س  �سي�سبب  ممييا  جديد  ميين  تظهر  قييد  املالية  ح�ساباتك 
�سعيدا  يييروك  ان  يريدون  االحباب  العاطفة  �سعيد  على   ، اال�سايف 

ال تخيب املهم .

متتلك اأفييكيياراً غر عادية و رمبييا يف اأكيير من جمييال واحييد؛ عّجل 
كن  فقط  قياديا  �سخ�سيا  لت�ن  ي�ؤهلك  و�سع  يف  انييت  با�ستغاللها 
كزوج  تبعده عن حياتك  و  الروتني  تتخل�س من  اأن  حيياول   . هادئا 
من  تتمكن  كييي  االآخييير  الييطييرف  مييع  التغير  بع�س  تتبع  ان  عليك 

متابعة حياتك الزوجية .

قّ�تك ال�ساحرة �ستزداد ع�سرة اأ�سعاف و �ستك�ن متلّهفاً جداً للمحّبة 
، وبعد  الت�سارك، تعاون، تفاعل مع احلبيب  والأن حتّب. ابحث عن 
امل�سروبات  عيين  ابتعد   . االأفييييالم  يف  كما  حييّبييك  ة  ق�سّ �ستك�ن  ذلييك 
الروحية . ال تبالغ يف ال�سغط على نف�سك اثناء العمل و اال وقعت 

�سحية االرهاق .

احذر من االفرتاء و من اأولئك الذين يحاول�ن زرع اخلالفات بينك 
وبني اأ�سدقائك. هذا املناخ النجمي �سيح�ّسن عالقات حياتك باإمالة 
هنالك  العائلة  يف  املادية.  راحتهم  وبزيادة  الت�سامح  اإىل  االأ�سحاب 
حالة ت�تر ب�سيطة �سببها املال كن م��س�عيا و هادئا يف طرح هذه 

االم�ر و ال تت�سرع يف احلكم .

ال تثيييييييييييق ببعييييييييييي�س االأ�سخا�س الذين يخف�ن ن�اياهييييييييييييييييم احلقيقية 
قييييييييييييييييييررت اخلروج عن  اإذا  املهني.  تعزيز م�قعك  �ستنجح يف  عنك، 
تنفتح  جديييييييييييييييييدة  عاطفية  فر�ساً  �سرتى   ، املطروقة  االأ�ساليب 
اأ�سل�ب حياة  العائلية. اتخذ  . �ستجد حل�اًل جيدة مل�ساكلك  اأمامك 

اأكر روّية .

�سمائك العاطفية �ستك�ن كئيبة، لكن ال بد اأن تتح�ّسن االأم�ر ب�سكل 
تدريجي. ال تثق ببع�س االأ�سخا�س الذين يخف�ن ن�اياهم احلقيقية 
و�سمائك  ب�سرعة،  �سيتبدد  �سريكك  وبني  بينك  التفاهم  �س�ء   . عنك 
هذه  العمل  يف  الكثر  تت�قع  ال  ثانية.  م�سم�سة  �ست�سبح  الغرامية 

الفرتة كن �سب�را .

قالوا في الفخر
ال يعني �سيئا اأن تعرف كيف تتحرر، فاملهم ه� اأن تعرف ما باإمكانك 

فعله بحريتك .
*******

�سئل حكيم ملا ال�سماء �سافية ؟ فابت�سم وقال: الأن الب�سر ال يعي�س�ن 
فيها !!

*******
زوجته  ميييييالد  عيد  يتذكر  اليييذي  الييرجييل  هيي�  الدبل�ما�سي 

وين�سى عمرها
*******

الذاكرة اأح�سن خادم للعقل ، والن�سيان اأح�سن خادم للقلب
*******

الرجال ثالثة اأنيي�اع: رجل يدعي اأنه على حق وه� العنيد، 
رجل يعرتف اأنه على خطاأ وه� العاقل، و رجل ي�ؤكد اأنه على 

خطاأ حني يك�ن على �س�اب وهذا املتزوج
*******

، ه�  بال�سمت فتطيعه  املييراأة  ياأمر  الييذي  ال�حيد  ال�سخ�س 
امل�س�ر

*******
واإن  عاملك  ملكت  بها  االإميي�ييسيياك  اأجيييدت  اإن   .. بندقية  امليييراأة 

فقدت ال�سيطرة عليها .. اأر�سلت ر�سا�سها اإىل قلبك
*******

ج�سر معلق ملرور ال�سيارات واخر للم�ساة على قطع �سخري يف امريكاجل�سة تاأمل ف�ق �س�ر ال�سني العظيم م�سبح على �سطح ناطحة �سحاب م�سمم بطريقة خميفة

كلمات متقاطعة

والنب�س  ويييياك  فلبي  مرتبط 
ان�ساك  بي�م  تعتقد  وهييم  منك 

واتخلة عنك
*******

الكلب ل�ين�ساك لل�س�ك اجيبه 
واكتب عليه للبيع خاين حبيبه

*******

بيير�ييسييمييك ا�ييسييربالييعييني ليي�هييزه 
ا�سربالروح  بي�س  ب�س  الفراك 

من روحي ت�ستاك
*******

دوخيييييت روحيييييي ويييييياك �ييسييارت 
عجيبه �س�ب�س الك ا�ستاك �سن 

هلم�سيبه

*******
مارايد م�سج تتناقلة النا�س 

الرايد م�سج من كلبك تكتبة 
امليييابيييييييهيييه  األيييييييي�  ال  ومييييييااحييييييب 

اح�سا�س 
والاحييييييب احليييچيييي مييين غييرك 

ترتبة

sms

قال اأبى فرا�س:
نف��سنا  املييعييايل  يف  علينا  ته�ن 
يغله  مل  يخطباحل�سناء  وميين 

املهر
*******

وقال الفرزدق:
ول� اأن اأر�س امل�سلمني يح�طها 
�ييييسيييي�انييييا ميييينيييياالأحييييييييياء �ييسيياعييت 

ثغ�رها
*******

وقال املتنبي:
�ييسيييييعييلييم اجليييميييييييع ممييييين �ييسييم 
باأنني خر من ت�سعى  جمل�سنا 

به قدم
اأنا الذي نظر االأعمى اإىل اأدبي 

واأ�سمعت كلماتي من به �سمم
�س�اردها  اأنام ملء جف�ين عن 
وي�سهر اخللق جراها و يخت�سم

*******
وق�ل عنرتة بن �سداد العب�سي:

ملييا راأيييييُت الييقيي�َم اأقييبييَل جمعُهم 
َ مَذّم  ُت َغررْ يتَذامروَن َكَرررْ

مييياُح كاأنها  يييدعيي�ن عيينييرَت واليييرِّ
اأ�سطاُن بئٍر يف لباِن االأدهم 

مييا زليييُت اأرميييييهييمرْ بييثييغييرة ِنييحييره 
بَل بالّدم  وِلباِنِه حتى َت�َسررْ

فييييييازوّر مييين وقيييع الييقيينييا بييلييبييانييِه 
ُحِم  مرْ ةٍ  َوحَتَ و�سكا اإيّل بَعربرْ

ولقد �سفى نف�سي واأبراأ �سقمها 
قيُل الف�ار�س ويَك عنرت اأقدِم

بتاأ�سي�س  مر�س�ما  ي�قع  فييي�ؤاد  اأحييمييد  امللك   –  1933
وان�ساء جممع اللغة العربية بالقاهرة.

العاملية  واالأغييذييية  الييزراعيية  منظمة  تاأ�سي�س   -  1945
الفاو

1946 - اعدام 10 من جمرمي احلرب العاملية الثانية 
بعد ادانتهم من قبل حمكمة ن�رمبرغ.

تفاقم  وبييدء  كيي�ريييا  ال�سينية  الييقيي�ات  دخيي�ل   -  1950
االأزمة الك�رية.

العربية. االإذاعات  احتاد  اإن�ساء   -  1955

يف  االأوىل  اليييذريييية  قنبلتها  اليي�ييسييني  فييجييرت   -  1964
�سحراء "�سينج كياجن".

الر�سيد  عييبييد  اليي�ييسيي�مييايل  الييرئييييي�ييس  اغييتيييييال   -  1969
�س�مارك�س.

مل�سر. رئي�ساً  ال�سادات  ان�ر   -  1970
ايفرين  كنعان  يرئ�سه  الذي  الع�سكري  النظام   -  1981

يحظر كل االحزاب ال�سيا�سية يف تركيا.
بطائرته  اراد  رون  االإ�سرائيلي  الطيار  �سق�ط   -  1986

ف�ق جن�ب لبنان.

فقه  وعامل  معاجم  م�ؤلف  ويب�سرت،  ن�ا   -  1758
اللغة االأمريكي، 

ولد  اأيرلندي  م�ؤلف ومفكر  وايلد،  اأو�سكار   1854
يف دبلن 

�س�قي. احمد  ال�سعراء  امر   -  1870
وزراء  رئي�س  اأول  غيي�رييي�ن.  بيين  ديفيد   -  1886

اإ�سرائيلي.
اأمان�سي�  اال�ييسييبيياين  الييقييدم  كييرة  العييب   -  1939

اأمارو.
اأحمد   ( امليي�ييسييري  املييعييليي�مييات  اأخيي�ييسييائييي   -  1980
اليييطيييرييييق  . �يييسييياحيييب ميييييدونييييية   ) الييي�يييسيييييييد  حميييميييد 

للمعل�مات.

اليوم  في التاريخ          16 تشرين االول - اكتوبر

مواليد هذا اليوم      16 تشرين االول - اكتوبر
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بدري ن�سف   - �سقيقة   - الع�سل  يحب  الحم  �سخم  حي�ان   -  4
وهنئت. �سرت   - م�سر  مدن  من   -  5

امليالدية. ال�سه�ر  من   - �سال   - �ساحر  ن�سف   -  6
االأ�سياء. عليه  ت��سع   - ف�ساعدا  الظهر  من   - مت�سابهة   -  7
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ال��ساية. اإليه  اآلت  من   - اأ�سرة  ن�سف   -  4

العربية. ال�سا�سة  �سيدة   -  5
م�سباح  - تخت  ثلثا   -  6

بالية. ثياب   - قمي�س  ن�سف   -  7
متكلم. �سمر   - عابر  ن�سف   - الن�م  على  قدرة  عدم   -  8

من  البيطري  الطب  ترك  راحل  و�سينمائي  م�سرحي  وخمرج  ممثل   -  9
اأجل الفن - اأخطاأ
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أقوال 
وحكم

الق�ياء املالحظة كم فر�سا ترى يف ال�س�رة ؟؟؟

عمودي



اخل�ش���اب  �ش���مية  املمثل���ة  فاج���اأت 
جمهوره���ا بح�ش���ور املهرج���ان ال�شنوى 
الأول "املغ���رب مملك���ة الفنون" ب�شعرها 
الذي �شبغته باللون الأحمر، على غرار 

اللبنانية هيفاء وهبي.
الظه���ور  اخل�ش���اب  �شمي���ة  واخت���ارت 

بف�شت���ان اأ�ش���ود ب���دون اأكم���ام، و�شف���اف 
عن���د منطق���ة البط���ن، ليو�ش���ح م���دى 
م���رة  ر�شاقته���ا  ا�شتع���ادة  يف  جناحه���ا 

اأخرى.
الأنظ���ار  بلف���ت  �شمي���ة  تكت���ف  ومل 
ع���دة  اأ�ش���ارت يف  ب���ل  بف�شتانه���ا فق���ط، 

���ي �شي" ال�شهرية،  منا�شب���ة بعالمة "�ش
لتوؤك���د دعمه���ا للرئي����س املنتخ���ب عبد 

���ي،. الفت���اح ال�شي�ش
م�ش���اء  اأقي���م  ال���ذي  املهرج���ان  و�شه���د 
6 يوني���و داخ���ل فن���دق مين���ا  اجلمع���ة 
م���ن  العدي���د  تك���رمي  باله���رم،  هاو����س 

النجوم بجان���ب �شمية وهم، اأحمد 
البح���ريي  ودالي���ا  العزي���ز  عب���د 
اأي���وب  واإمي���ان  �شاك���ر  واأحم���د 
واأم���رية فتح���ي واملطرب���ة حنان 
���ى �شلبى  عطي���ه واملذيعة بو�ش

واإميان �شاكر.

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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تفتتح  التي  الثامنة  دورت��ه  يف  ال�شينمائي  اأبوظبي  مهرجان  ينظم 
الأ�شبوع القادم برناجما بعنوان )حوارات يف ال�شينما( ي�شم حلقات 
وتقنيات  الأف���الم  حفظ  ق�شايا  تتناول  نقا�شية  وجل�شات  درا�شية 
التمثيل العاملية و�شناعة الأفالم العربية يف املهجر والإنتاج العاملي 

امل�شرتك وت�شويق الفيلم الق�شري.
 23 اإن املهرجان الذي يبداأ يوم  وقال علي اجلابري مدير املهرجان 
بالفيلم  "اخلروج  بهدف  الربنامج  هذا  ينظم  الأول  ت�شرين  اأكتوبر 
ل�شينمائيني  ونقا�شات  حما�شرات  خالل  العاملية" من  اإىل  العربي 
ب��ارزي��ن م��ع ط��الب وخم��رج��ني ع��رب وه��ي "فر�شة ن���ادرة لالحتكاك 

بكبار املخرجني واملمثلني" حول تقنيات العمل ال�شينمائي.
 واأ�شاف اأن من عناوين الق�شايا التي تطرح للنقا�س )دعونا نعمل 
الوطن..  اإىل  تتوق  و)ال��روح  امل�شرتك(  العربي-الدويل  الإنتاج  معا.. 
العامل  يف  اجلماعي  و)التمويل  املهجر(  يف  العربية  الأف��الم  �شناعة 
ال��ع��رب��ي( و)م����اذا بعد اإجن���از الفيلم ال��ق�����ش��ري؟( و)���ش��ن��اع��ة الأف���الم 

اخلليجية النا�شئة(. 
يا�شني  الكندي  ال��ع��راق��ي-  املمثل  الربنامج  ه��ذا  يف  امل�شاركني  وم��ن 
ال�شلمان املعروف با�شم "نار�شي�شي�شت" واملخرج اجلزائري-الفرن�شي 
الأمريكي  للمخرج  العامل(  )�شينما  م�شروع  وممثلو  بو�شارب  ر�شيد 

مارتن �شكور�شيزي.

ممثل عراقي- كندي في 
مهرجان أبوظبي السينمائي

هل ا�شتمعت من قبل مل�شطلح "اجلندي املجهول"، بالطبع الإجابة 
"نعم".

اأحد عنا�شر ه��وؤلء دائما يتواجد مع جنمك املف�شل، رمبا ل تعرف 
ا�شمه اأو تعرف اأنه متواجد يف الأ�شل، ولكنه بالن�شبة لهذا النجمة اأو 

تلك النجمة �شيئا اأ�شا�شيا ل ميكن التخلي عنه.
ب�شمة،  لهم  تكون  ما  دائما  هوليوود  لنجمات  املجهول"  "اجلندي 

قد تظهر يف ف�شتان اأو ت�شفيف ال�شعر، �شاهد لتحكم!

وراء كل نجمة متألقة.. مساعد ماهر!

سمية الخشاب تلفت األنظار في "المغرب مملكة الفنون" على طريقة هيفاء

ال���ن���ج���وم ي��ت�����ش��اب��ق��ون م���ن اأج�����ل ف���ق���دان ال���ل���وزن، 
ويدخلون يف �شباق حمموم خل�شارة كيلو جرامات، 
وموؤخرا ظهرت الفنانة مها اأحمد وقد خ�شرت كيلو 

جرامات اإ�شافية من وزنها
ال��ف��ن��ان  ل��ه��ا ب�شحبة زوج���ه���ا  ن�����ش��رت ����ش���ورة  م��ه��ا 
موقع  ع��رب  اخل��ا���س  ح�شابها  على  ك��ام��ل  جم��دي 
مها  وب��دت  الجتماعي،  للتوا�شل  "اإن�شتاجرام" 

ر�شيقة وهي ترتدي ف�شتان اأ�شود اأنيق.
والالفت اأن مها خ�شعت لريجيم قا�شي وا�شتطاعت 
وزنها،  تخ�شر  اأن  ل�شنوات  ا�شتمرت  حم��اولت  بعد 
بعد اأن اعتاد اجلمهور على روؤيتها ب�شكلها القدمي، 

وخا�شت اأول جتربة لها يف التقدمي التليفزيوين.
�شمية اخل�شاب ر�شيقة وفاتنة جمددا

دائما  تبقى  اأو يف�شل، ولكن  ه��وؤلء من ينجح  من 
ق�ش�س جناح.. جمعناها لك.

اإن��ت��ه��ى ال��ف��ن��ان ال�����ش��اب )ع����الء ع��ب��ا���س (م���ن اخ����راج فيلمه  
ال�شينما...  اأوىل جتاربه الخراجية يف  الول )درب بيل ( يف 
الكاتباملبدع   فكرة  حمل  ببطولته  عبا�س  قام  ال��ذي  الفيلم 
امل�شرحي  امل��خ��رج  ال�شيناريو  بكتابه  )حم��م��دخ��م��ا���س(وق��ام 

)ار�شد التكمه چي(..
،  وهي اخلطوه الوىل التي يخطيها مع كادر ب�شيط  �شم 
باإمكانيات  الفيلم  ت�شوير  مت  وقد  اجلبوري  اب��رار  امل�شور) 

ب�شيطة جداً..
 ويطرح الفيلم ت�شاوؤًل عن عن النتائج ال�شلبيه واليجابية 
الفيلم عن  �شرقه حلم طفل  الواقع ويتحدث  على  مبنياً 
ب�شيط .  و�شارك يف  التمثيل  كل من )ح�شن املياحي، ح�شني 
ح�شن  والطفل   . امل�����ش��اري   ك���رار  الفريجي،  ع��م��ار  ح�شني، 

ح�شني( وهم نحبة من طالب) معهد الفنون اجلميله( ..

)درب بيل( فيلم قصير .. 
يرصد سرقة حلم طفل بسيط

نجوم قبل وبعد فقدانهم الوزن

للح�شول  طابور  يف  الوقوف  تكره  كنت  اإن 
على ق��دح م��ن ال��ق��ه��وة اأو وج��ب��ة غ���داء ف��اإن 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ج���دي���دة ت���ق���دم ل���ك احل����ل عن 
ط��ري��ق ط��ل��ب اح��ت��ي��اج��ات��ك م��ن امل�����ش��روب��ات 

واملاأكولت م�شبقا عرب الهواتف الذكية.
وتاأمل �شال�شل مطاعم و�شركات جديدة يف 
م�شاعدتها  يف  اجل��دي��دة  التطبيقات  جن��اح 
املطاعم  �شوق  يف  اأك��رب  بح�شة  ال��ف��وز  على 

الأمريكية.
على  م��ت��اح  تطبيق  Preo  هو  و"بريو" 
اآي��ف��ون وان��دروي��د ويعمل مع بع�س  اأج��ه��زة 
احلانات يف نيويورك ليتيح للم�شتخدمني 
م�شبقا  اأثمانها  ودف���ع  طلباتهم  ت�شجيل 

عرب هواتفهم.

وي�شجل العميل طلبه وموعد جتهيزه ثم 
قيمته  بخ�شم  اإذن  على  التطبيق  يح�شل 

من البطاقة الئتمانية امل�شجلة.
اوردر"  "�شكوير  وه��و  اخ��ر  تطبيق  وي�شمح 
اأج��ه��زة  ع��ل��ى  امل��ت��اح    Square Order 
و�شان  نيويورك  لقاطني  وان��دروي��د  اآي��ف��ون 

م�شبقا  وج��ب��ات��ه��م  ب��ط��ل��ب  ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و 
لتكون جاهزة ل�شتالمها فور و�شولهم.

بناء على موقع �شاحب  التطبيق  ويتكهن 
لتكون  للمطعم  ال��و���ش��ول  مب��وع��د  الطلب 

وجبته �شاخنة يف انتظاره.
  "Hangry  هانغري" تطبيقا  وي�شمح 
   Bar Pass"ل�شكان تورونتو و"بار با�س
  ل�����ش��ك��ان ل��ن��دن ب��ت�����ش��ج��ي��ل ط��ل��ب��ات��ه��م من 
م�����ش��روب��ات وم����اأك����ولت م���ن م��ق��اه وح��ان��ات 

حملية.
وي��ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ان ع��ل��ى ن��ظ��ام��ي اآي��ف��ون 

واندرويد اي�شا.
وطرحت بع�س �شركات املطاعم تطبيقاتها 

اخلا�شة لكنها متاحة يف مناطق بعينها.

ودع االنتظار بفضل تطبيقات طلب القهوة والوجبات

اأمريكيا  اإن  املحلية  ال��ط��وارئ  هيئة  ق��ال��ت 
يبلغ من العمر 60 عاما، قتله جمل هرب 
م��ن ح��ظ��ريت��ه وه��اج��م��ه يف م��ت��ن��زه للحياة 
ال���ربي���ة، مي��ل��ك��ه ال���رج���ل يف م��ن��ت��ج��ع ت��ول��وم 

ال�شاحلي املك�شيكي.
وقال اأنطونيو جوميز املتحدث با�شم هيئة 
اإن��ه عرث على ريت�شارد  ال��ط��وارئ يف ت��ول��وم، 
ميل�شكي )وهو من منطقة �شيكاغو( ميتا 

يوم الإثنني 13 اأكتوبر اجلاري.

النا�س  قال  و�شلنا  “عندما  جوميز:  وق��ال 
اإن اجلمل هرب من  املوقع،  الذين كانوا يف 
فوقه  وقفز  بجره  وق��ام  وهاجمه  حظريته 

ورف�شه وع�شه وجل�س عليه”.
وق�����ال ج��وم��ي��ز اإن ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
���ش��ادرت  )ب��روف��ب��ا(،  املك�شيكية  الحت���ادي���ة 
ال�شائع  النوع  ال�شنام )وهو  الوحيد  اجلمل 
يف ال�������ش���رق الأو�����ش����ط و����ش���م���ال اأف��ري��ق��ي��ا(. 
املتنزه.  اأغلقت  ال��ط��وارئ  هيئة  اأن  واأ���ش��اف 
وق����ال ج��وم��ي��ز اإن م��ي��ل�����ش��ك��ي ه���و ���ش��اح��ب 
ت��ول��وم( حيث وقع  ال��ق��رود يف  متنزه )ملجاأ 

احلادث.

جمل شارد يقتل رجال في المكسيك

متابعة / إنعام عطيوي

ك�شف الفنان كاظم ال�شاهر عن �شر جناحه وحب النا�س له قائاًل )) 
ان �شر حب النا�س يل وجناحي هو بحثي الدائم عن اجلديد، وعملت 

خالل اخلم�شة وع�شرين عام على ا�شا�س قوي جدا كان مبداأه اأن اأمل�س 
من خالله م�شاعر النا�س واأفراحهم وهمومهم (.

واأ�شاف اإن النا�س حتب املو�شيقى والكلمة احللوة، وحاولت طوال عمري ان ابحث عن 
الكلمة واملو�شيقة احللوة. ومتنى القي�شر ان يوؤدي ر�شالته الفنية بال�شكل ال�شحيح، 
النا�س  ذوق  التي تالئم  املو�شيقى  بتقدمي  و�شادق  يكون مب�شتوى حب اجلمهور  وان 
وق�ش�س حياتهم يف احلب. وبني ال�شاهر انه اول من يحتاج اىل �شماع كلمات احلب 
 ، الع�شيب  الزمن  ه��ذا  ظل  يف  وخا�شة  النا�س  باقي  ح��ال  حاله  اجلميلة  واملو�شيقى 
بعد  وب��الأخ�����س  النف�شية،  وللراحة  للنف�س  مراجعة  جل�شة  اىل  حمتاجني  فنحن 

م�شاهدة م�شاهد العنف واحلروب التي حتدث يف زمننا ومن بلد اىل اخر.
املاأ�شي والكوارث التي تالحق ال�شعوب من بلد اىل اخر حتتاج ان نعي�س  وتابع ان 
حالة الإن�شانية ال�شادقة من داخل وجداننا بطرقة جميلة ورائعة لأننا مهما كنا 

فبالتايل نحن ب�شر .
اإهدانيات  مهرجان   2014 عام  ال�شهر  كاظم  الفنان  اأحياه  مهرجان  اأخ��ر  وك��ان 
الدويل يف لبنان، وعرب خالله اجلمهور عن مدى حبهم للقي�شر وتفاعلهم مع 

انغام �شوته اجلميل.
كما اأ�شاد باأعمال زمالئه الفنانني الذين حققوا جناحات كثرية اأحبها النا�س وكانت 

مهرجاناتهم ناجحة كما مل�شها.

كاظم الساهر يكشف عن سر نجاحه وحب الناس له

ان��ت��ق��د امل��م��ث��ل ال��ع��راق��ي 
اإي������اد ال���ط���ائ���ي ال��ع��م��ل��ي��ة 
الإن��ت��اج��ي��ة امل��ع��م��ول بها 
العراقية من  ال��درام��ا  يف 
املنفذ"،  "املنتج  خ����الل 
اإىل  امل����خ����رج����ني  داع�����ي�����اً 
����ى ���ش��ل��ط��ة  ال����ت����م����رد ع����ل
املنفذ"  "املنتج  واإمكانات 
درام���ا  �شناعة  اأج���ل  م��ن 
حقيقية ميكن ت�شويقها 

اإىل اخلارج.
اأعمال  اإن  الطائي  وق��ال 
ال���درام���ا ال��ع��راق��ي��ة غري 
م�������ش���ت���وف���ي���ة ل���ل�������ش���روط 
جتد  ل  وبالتايل  الفنية 
ال��ع��راق،  خ��ارج  لها  �شوقاً 
����ى ح���اج���ة  م�����������ش�����دداً ع����ل

الو�شط الفني يف العراق اإىل مدينة اإعالمية كبرية.
* حدثنا عن �شخ�شيتك يف م�شل�شل "البنف�شج الأحمر"؟

الأحمر"  "البنف�شج  م�شل�شل  يف  "�شابط"  �شخ�شية  ج�شدت   -
التميمي، وهذا  واإخ��راج فار�س طعمة  نا�شر طاهر  تاأليف  وهو من 
ال�شابط كان ميار�س الألعيب ال�شيا�شية وبع�س املمار�شات ال�شلبية 

يف زمن النظام ال�شابق.

امل�شل�شل يت�شم بالدموية..  * هذا 
ف��ه��ل اأن����ت م��ع ه���ذا ال��ن��م��ط من 

الأعمال؟
دع��وة  توجيه  م��دة مت  قبل   -
ل��ك��ت��اب ال����درام����ا ال��ع��راق��ي��ة 
للح�شور يف ندوة كنت اأحد 
امل���دع���وي���ن ل��ت��ل��ك ال���دع���وة 
"اأرجو  يومئذ:  لهم  وقلت 
ملطخاً  ورق��ك��م  يكون  األ 
النظر  وك��ف��ان��ا  ب��ال��دم��اء 
دع����ون����ا  اخل������ل������ف،  اإىل 
الأمام"  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
وك�����ان�����ت دع�����وت�����ي ه���ذه 
لكني  ج�����داً،  وا���ش��ح��ة 
ك��م��م��ث��ل لب����د يل من 
امل�����ش��ارك��ة يف الأع��م��ال 
ال���������درام���������ي���������ة ح���ت���ى 
اأت��وا���ش��ل م��ع ج��م��ه��وري، ل��ذل��ك اأج����دد دع��وت��ي 
ب�شرورة  العراقية  ال��درام��ا  يف  املعنيني  كل  اإىل 
البتعاد عن العنف والدم ول باأ�س يف اأن نرجع 
اإىل ت�شليط ال�شوء على بع�س الق�ش�س ولكن 
حينما نرى م�شتقبلنا ب�شكل جيد وعلينا اأن 

ننظر اإىل نقطة ال�شوء يف اآخر النفق.

إياد الطائي: الدراما العراقية غير مستوفية للشروط الفنية

الراحل  ال��ب��وب  مو�شيقى  جن��م  اإن  فورب�س  جملة  قالت 
مايكل جاك�شون مازال يجني ثروة بعد اربع �شنوات على 
وفاته وانه العلى دخال بني امل�شاهري الراحلني اذ حققت 
ع�شر  الث��ن��ي  يف  دولر  مليون   140 بلغ  دخ��ال  مزرعته 

�شهرا املا�شية.
املغني  حققه  ما  �شعفي  من  اك��رث  جاك�شون  دخ��ل  وبلغ 
املرتبة  واح��ت��ل   1977 يف  ت��ويف  ال���ذى  بري�شلي  الفي�س 
ثالثة  م��ن  واك���رث  دولر  مليون   55 بلغ  ب��دخ��ل  الثانية 

ت�شارلز  ال�شهري  الكاريكاتري  ر���ش��ام  حققه  م��ا  ا���ش��ع��اف 
�شولز الذي جاء يف املرتبة الثالثة بدخل بلغ 40 مليون 
ال��ذي��ن  امل�����ش��اه��ري  ه��م  "قليلون  ف��ورب�����س  وق��ال��ت  دلور. 
يربهنون ب�شورة اأف�شل من جاك�شون على ان هناك حياة 

للعام  القائمة  جاك�شون  ويت�شدر  املوت."  بعد  )مالية( 
 2013 يف  ال�شدارة  ا�شتعاد  حيث  ال��ت��وايل  على  الثاين 
بعدما كانت املمثلة اليزابيث تايلور قد دفعته اإىل املركز 

الثاين يف العام الذي �شبقه.
املرتبة   "   Xscape   " جلاك�شون  الثاين  الل��ب��وم  واحتل 
املن�شرم.  ال��ع��ام  يف  ال��ب��وب  مو�شيقى  ق��وائ��م  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
وعر�س جم�شم ثالثي البعاد جلاك�شون يف حفل توزيع 

جوائز بيلبورد للمو�شيقى.

وقالت بيلبورد اإن تايلور التي توفيت يف 2011 جاءت يف 
الراحلني الكرث دخال يف  امل�شاهري  بقائمة  الرابع  املركز 
العام حتى اكتوبر ت�شرين الول 2014 . وحققت تايلور 
اخلام�س  امل��رك��ز  يف  وت��اله��ا  دولر  مليون   25 بلغ  دخ��ال 

املغني بوب ماريل الذي جنى 20 مليون دولر.
وتويف ماريل بال�شرطان عن 36 عاما يف 1981 .

و�شمت قائمة فورب�س 13 من امل�شاهري الراحلني جنوا 
اإجمال 363.5 مليون دولر.

جاكســـــون االعلـــى دخال بيــن المشــاهير الراحليـــــن




