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الدرا�سي ."2015 /2014
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مثيرًا للكثير من التساؤالت...

االفتتاحيـة

عالنية االس��تعراض العسكري لداعش يكشف عن خلط
االوراق االمريكي��ة ف��ي التعامل م��ع التنظي��م االرهابي
 /المحرر السياسي
ي�ح�ت�م��ل اخل�ب�ر ال���ذي ن���ش��رت��ه ال �ع��دي��د من
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة واالج� �ن� �ب� �ي ��ة ح��ول
اال��س�ت�ع��را���ض ال�ع���س�ك��ري ال�ك�ب�ير وال���ش��ام��ل
لتنظيم داع�ش االرهابي يف مدنية املو�صل...
ي�ح�ت�م��ل ال �ك �ث�ير م��ن ال �ت �� �س��ا�ؤالت ع��ن ه��ذه
املمار�سة العلنية لتنظيم يقف العامل برمته
ملواجهته والق�ضاء عليه .
ول �ع��ل اب� ��رز م ��ا ي �ث�ير ال �ت �� �س��ا�ؤل احل� ��اد هو
ا� �س �ت �غ��راب �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ك �ع��راق �ي�ين وحت ��دي ��دا
اهايل املو�صل الذين وقفوا منده�شني امام
منظر ال��ذي ال يخلو من الده�شة والغرابة
 ..م�ع�ل�ن�ين ع��ن امل �ف��ارق��ة ب�ي�ن اال��س�ت�ط�لاع
اجل��وي امل�ستمر لطائرات التحالف الدويل
وال�ع��راق��ي مل�ي��دان احل��رك��ات الع�سكرية ....
وكيف ظهر الداع�شيون بهذه ال�صالفة امام
م��ر�أى الر�صد اجل��وي بهذه العالنية التي
ك�شفت وح���س��ب اراء اخل �ب�راء الع�سكريني
وامل�ح�ل�ل�ين وامل�ت��اب�ع�ين ل�ل���ش��أن ال �ع��راق��ي ان
هناك ت��واط ��ؤا ب�ين ال�سماح وع��دم التعر�ض
ل�ه��ؤالء االرهابيني وب�ين ال�ضربات اجلوية
الع�سكرية التي ت�ستهدفهم .
واك��دت االخبار ان اال�ستعرا�ض ال��ذي ظهر
علية تنظيم داع����ش يف الف�ضائيات يختلف
متاما عن بقية اال�ستعرا�ضات التي نظمها
داع�ش خالل �سيطرته على املو�صل  ..حيث

اظهر اال�ستعرا�ض ما يتمتع به تنظيم داع�ش
االرهابي من ا�سلحة ثقيلة توزعت بني �آليات
ع���س�ك��ري��ة ث�ق�ي�ل��ة وا� �س �ل �ح��ة م�ت�ن��وع��ة بينها
مدرعات ومدفعية ودبابات وهمرات .
وامللفت للنظر يف هذا االمر ان اال�ستعرا�ض
االخري كان قد ا�ستمر لزمن طويل وجتولت
�آلياته املحمولة يف �شوارع املو�صل بجانبيها
ال�شرقي والغربي .
املواطنون اليوم يعلقون ومب��رارة على هذا

احلدث الذي يطرح نوعا من مرارة اال�سئلة
واال�ستف�سارات فيما اذا كانت داع�ش تتمتع
بهذه العالنية من الظهور والتحدي مل�شاعر
املواطنني الذين يعي�شون حتت �سيطرتهم
وم��ا مي��ار���س ب�ح��ق اب �ن��اء امل��و��ص��ل وخمتلف
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ا��س�ت��ول��وا عليها م��ن ا�ساليب
اج��رام �ي��ة واع ��دام ��ات باجلملة ك��ان اخ��ره��ا
اع� ��دام اط �ب��اء ي�ع�ت�ق��د داع ����ش ان ل�ه��م �صلة
باحلكومة  ..او ج��رمي��ة ا��س�ت�ه��داف �ضابط

معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين

ال�شرطة وجنله وقتلهما امام منزلهما بعد
مواجهة ال�شهيدين ملجموعة من االرهابيني
حاولت اقتيادهما اىل مقر التنظيم .
ان ال ��ذي ي � ؤ�ك��د ��ش�ك��وك امل��واط �ن�ين باملوقف
االمريكي لي�س فقط قيام داع�ش با�ستعرا�ضه
الع�سكري بل ما �سبقته قبل ايام من حادث
ا��س�ت�ي�لاء ال�ت�ن�ظ�ي��م ع�ل��ى ��ص�ن��ادي��ق اك��دا���س
العتاد املختلفة لأن ��واع بعد ان ب��ررت ادارة
التحالف ال��دويل ان ا�سقاط ال�صناديق كان
بطريق اخلط أ�  ..مما ادى اىل النظرة املريبة
التي يتعامل بها طيارو التحالف الدويل ..
ويبقى ال�س�ؤال مبهما دون جواب وهو :
ه��ل ان ا�ستعرا�ض داع����ش الع�سكري ق��د مت
مبباركة الواليات املتحدة واط��راف اقليمية
 ...ام ان عمى االل��وان قد ا�صاب الطيارين
ف�أفقدهم دق��ة ال��ر ؤ�ي��ة للو�ضع اللوج�ستي
على �ساحة العمليات الع�سكرية .
ما ينبغي اال��ش��ارة اليه هو �صمت احلكومة
وع� ��دم خ��روج �ه��ا ب �ب �ي��ان ي�ع�ط��ي ع �ل��ى االق��ل
ت�صورا وا�ضحا عما حدث ومفاحتة اجلانب
االمريكي وبخا�صة اجلانب اال�ستخباراتي
االجنبي  ...اذ م��ازال املواطنون يت�ساءلون
ع ��ن ه� ��ذا ال �ع �ل��ن يف ظ �ه��ور داع� �� ��ش وك ��أن �ه��ا
تتمتع بحرية تامة يف كل �شيء  ...واخرها
ا�ستعرا�ضها الع�سكري االخري الذي �سيبقى
مر�سوما ب�ع�لام��ات ا�ستفهام كبري وكبرية
جدا .

االعالم الطائفي
رئيس التحرير
يف لقاء جمع الدكتور العبادي رئي�س احلكومة مع
خرباء واعالميني وا�ساتذة جامعات مت الت�شديد من
قبل رئي�س ال ��وزراء على �صحة نقل املعلومة وع��دم
الكذب على املواطن العراقي وحتريف احلقائق لأنه
�سوف يخدم االج �ن��دات اخل��ارج�ي��ة وبالفعل م��ا قاله
ال�سيد رئي�س الوزراء هو الكالم الف�صل لأن االجندات
اخل��ارج�ي��ة تعمل ليل ن�ه��ار م��ن اج��ل ا�سقاط النظام
ال�سيا�سي يف البلد وحتويله اىل حلبة �صراع مزمنة لن
تتوقف اال بتمزيقه اجتماعيا وال يهم او يعني �شيئا
بالن�سبة لتلك الدول االقليمية ما �سيح�صل للعراق .
وما جاء على ل�سان ال�سيد العبادي ان العمل يجب ان
يكون ليل نهار من اجل العراق و�شعبه لتكون ماكينة
العمل على مدار � 24ساعة من اجل اخلروج من هذه
االزمة التي ا�صطنعتها لنا دول بعينها تريد ان تبعد
ك��ل ح�ث��االت االره��اب ع��ن بلدانها وزج�ه��ا اىل العراق
وتتحرك على ترابه .
ولكن هل ينفع ذلك مع البع�ض ؟ نقول كال �سوف لن
ينفع و�ستبقى تلك القنوات العاهرة وال�صفراء تتحرك
يف اطار ت�شويه احلقائق لأنها اوغلت يف املال احلرام
و�شراء الذمم وتقلب الوجوه املكفهرة واحلاقدة على
كل ما هو جميل يف العراق حيث قال ال�سيد العبادي
يف هذا اللقاء (وقال العبادي يف بيان �صدرقبل يومني،
عقب اج�ت�م��اع ع�ق��ده م��ع خ�ب�راء و إ�ع�لام�ي�ين �أ��س��ات��ذة
جامعات وخلية العمليات النف�سية�،إنه "ينبغي القيام
بحمالت �إعالمية وا�سعة واالجتماع الدوري بو�سائل
الإعالم و�إبالغها مبا يجري" ،م�ؤكدا� ،أن العدو "لديه
توجهات �إجرامية تدمريية والميكنه االنت�صار علينا،
�إال ان��ه يف نف�س الوقت يجب ع��دم اال�ستهانة به فهو
لديه قدرة �إعالمية كبرية) وهذه القدرة االعالمية
الكبرية التي يتحدث عنها ال�سيد العبادي هي تتمثل
ب��االع�ل�ام ال�ع��رب��ي ال ��ذي يت�سيد امل��وق��ف يف املنطقة
العربية وهناك من االعالم العراقي املرئي وامل�سموع
وامل �ط �ب��وع م��ن ه��و ذي ��ل ل�ت�ل��ك ال��و� �س��ائ��ل االع�لام �ي��ة
القبيحة ويجب برت هكذا نوع من االعالم لأنه حلبة
�صراع طائفي ولي�س حرية ر�أي كما يدعون بنفاقهم
امل�سموم.
assad_assad43@yahoo.com

المطلك يوعز بتغيير جميع خيام مجمع
خالل زيارته لمعرض بغداد الدولي  :العبادي يصل كربالء ويعقد اجتماعا انطالق عمليات واسعة
وزير الصناعة والمعادن يؤكد على وضع خطة
"خانكة" اثر حالتي احتراق ومصرع أمراة نازحة
في جرف الصخر
مغلقا مع المحافظ الطريحي
عاجلة وشاملة لتنمية الصناعة االستراتيجية
 /بغداد
 /بغداد
لتطهيرها من "داعش"
 /بغداد
اكد الدكتور ن�صري العي�ساوي
وزي��ر ال�صناعة وامل �ع��ادن على
و� �ض��ع خ �ط��ة وط �ن �ي��ة ع��اج�ل��ة
و� �ش��ام �ل��ة ل�ت�ن�م�ي��ة ال���ص�ن��اع��ة
ال �� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف ال� �ع ��راق
ب ��ال ��درج ��ة االوىل وال �ت��وج��ه
ن�ح��و بقية ال���ص�ن��اع��ات ومنها
ال�صناعات اخلفيفة يف مراحل
الح �ق��ة ل �ل��و� �ص��ول اىل ن�سب
ان�ت��اج عالية ت�صل اىل 100
 %وحت�ق�ي��ق اي� ��رادات مالية
كبرية للدولة ف�ضال عن ا�ستيعاب البطالة .
جاء ذلك خالل زيارته الجنحة �شركات الوزارة امل�شاركة يف معر�ض بغداد
الدويل بدورته احلالية والتي انطلقت فعالياتها يف الع�شرين من ال�شهر
اجلاري و�سط م�شاركة عربية واجنبية كما وا�شار �سيادته اىل ان الوزارة
متيزت بوجود اك�ثر من جناح لتنوع منتجاتها وقطاعاتها ال�صناعية
مبينا ب�أنها ت�سعى للتقدم بخطوات فاعلة لتحقيق قفزات �صناعية هامة
وحقيقية للبلد ويف جميع املجاالت والتي ب�ضمنها امليكانيك وال�سيارات
معربا عن امله ب�أن ي�شهد العامني املقبلني انتاج �سيارة عراقية وب�أ�سم
جديد بدال من اقت�صارها على التجميع واالنتاج اجلزئي .

و��ص��ل رئي�س ال ��وزراء حيدر
العبادي ،اليوم اخلمي�س ،اىل
حم��اف�ظ��ة ك��رب�لاء ،واجتمع
ف ��ور و� �ص��ول��ه م��ع امل�ح��اف��ظ
ع�ق�ي��ل ال�ط��ري�ح��ي يف م�ن��زل
االخ �ي ��ر .وق � ��ال م �� �ص��در يف
حمافظة ك��رب�لاء يف حديث
لـ"العراقية"� ،إن "رئي�س
ال � � � � ��وزراء ح� �ي ��در ال �ع �ب ��ادي
و�صل اىل حمافظة كربالء،
ودخ� ��ل م��ع امل �ح��اف��ظ عقيل
الطريحي يف اجتماع مبنزل
االخري" .ورج� � ��ح امل �� �ص��در
ال � ��ذي ط �ل��ب ع� ��دم ال�ك���ش��ف
عن ا�سمه� ،أن "يتناول اللقاء مناق�شة خطة كربالء االمنية واخلدمية
خالل اي��ام عا�شوراء ،وكذلك الو�ضع االمني العام يف املدينة" .واجرى
رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،خالل اليومني املا�ضيني ،زيارة اىل ايران
التقى فيها املر�شد االعلى للثورة االيرانية ال�سيد علي اخلامنئي ،ورئي�س
اجلمهورية ح�سن روح ��اين ،والري �ج��اين ورف�سنجاين ،واخ ��رون .واك��د
رئي�س ال��وزراء العبادي ان ان زيارته للجمهورية اال�سالمية االيرانية
واملباحثات التي اجراها وزراء النفط والكهرباء والتجارة واملوارد املائية،
حققت نتائج جيدة ومثمرة ونتطلع اىل اقامة اف�ضل العالقات وتو�سيع
التعاون مع ايران وجميع دول املنطقة الن التعاون ا�سا�س جناح اجلميع.

 /بغداد
أ�ف��اد م�صدر �أمني مطلع ،الأربعاء ،ب�أن عمليات
ع�سكرية وا�سعة انطلقت يف ناحية جرف ال�صخر
�شمايل ب��اب��ل لتطهريها م��ن تنظيم "داع�ش"
بالتعاون مع احل�شد ال�شعبي.
وق ��ال امل �� �ص��در �إن "عمليات ع���س�ك��ري��ة وا��س�ع��ة
انطلقت� ،صباح ال�ي��وم ،يف ج��رف ال�صخر (35
كم �شمايل بابل) لتطهريها من ع�صابات داع�ش
بالتعاون بني القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي".
و أ�� �ض��اف امل���ص��در ال��ذي طلب ع��دم الك�شف عن
ا�سمه� ،أن "العمليات ت�شمل م�ساحة ت�صل اىل
نحو  200كيلومرت مربع وهي متثل امل�ساحة
الكلية جلرف ال�صخر واملناطق املحيطة بها".
ي��ذك��ر �أن م�ن��اط��ق ��ش�م��ال ب��اب��ل ت�شهد عمليات
ع�سكرية م�ستمرة كونها تعد م�لاذات مل�سلحني
ي�شكلون خطرا على حمافظات و�سط وجنوب
ال �ع��راق ب�ح���س��ب امل �� �س ��ؤول�ين الأم �ن �ي�ي�ن ،وذل��ك
تزامناً مع توا�صل العمليات الع�سكرية الأمنية
لطرد تنظيم "داع�ش" من املناطق التي ينت�شر
فيها.

اوع � ��ز ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � ��وزراء
رئي�س اللجنة العليا الغاثة
واي � � � � ��واء ال � �ن� ��ازح�ي��ن � �ص��ال��ح
امل �ط �ل��ك ،اخل �م �ي ����س ،بتغيري
جميع خيام جممع "خانكة"
ال�ت��اب��ع للمفو�ضية ال�سامية
ل �ل�اج � �ئ �ي�ن ب � � ��ان � � ��واع اخ � ��رى
مقاومة للحرائق اث��ر حالتي
احرتاق ومقتل �أمراة نازحة.
وقال مكتب املطلك �إن "رئي�س اللجنة العليـا الغاثة وايواء النازحني �صالح املطلك وجه بتغيري
جميع خيام جممع خانكة اىل انواع اخرى مقاومة للحرائق �إثر احرتاق خيمة ثانية ومقتل
امراة نازحة".
ونقل البيان عن رئي�س غرفة عمليات اقليم كرد�ستان �ضياء مهدي قوله� ،إن "املخيم املذكور
ت�شرف عليه احلكومة املحلية يف حمافظة ده��وك وقامت ببناءه املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني التابعة لالمم املتحدة" ،مبينا ان "هذا االمر اليعفي جميع االطراف من امل�س�ؤولية
واحلفاظ على حياة النازحني حيث �شهدت ليلة ام�س حادثة حريق اودت بحياة ام��ر�أة من
النازحني" .وا��ض��اف مهدي "لقد قمنا ب��زي��ارة موقع احل��ادث واخ�ط��ار ادارة املخيم باهمية
التعاون لتنفيذ امر املطلك وا�ستبدال اخليام باخرى مقاومة للحرائق منعا لوقوع حوادث
مماثلة" .يذكر �أن العراق �شهد منذ بداية العام احل��ايل  2014موجة ن��زوح كبرية ب�سبب
العمليات الع�سكرية التي �شهدتها حمافظة االنبار ،يف حني بلغت ن�سبة النزوح ذروتها وب�شكل
غري م�سبوق بعد �سيطرة تنظيم "داع�ش" على املو�صل واجزاء من حمافظات دياىل و�صالح
الدين وكركوك.

الزهايمر السياسي  ...يصيب سياسيينا ..ذاكرة سياسية معطوبة ..في بالد تحتاج لذاكرة وطنية ومتقدة..
 /فؤاد العبودي
يف عامل االمرا�ض املتتالية التي ا�صابت االن�سان املفجوع بدءا
من االيدز وال�سرطان وانفلونزا الطيور واخرها ايبوال التي
وقفت ق��درة الطب احلديث عاجزة ع��ن ا�ستجالء خوا�ص
املر�ض واعرا�ضه ومعاجلته .
لكن الزهامير  ...ورغ��م خطورة االم��را���ض ال�سالفة فانة
ي�شكل �ضربة قا�صمة لوجود االن�سان و�سط جمتمعه مفكرا
ومتذكرا فهو املر�ض الذي ي�شل قدرة املرء على التذكر حيث
ي�صيب �شريط الذاكرة بالعطب وحت�ترق معه كل اال�شياء
اجلميلة ال�ت��ي يفرت�ض ت��ذك��ره��ا وه��و يخطو عتبة ال�سن

املتقدمة .
للأ�سف ال�شديد ف ��أن �سيا�سيينا املبجلني ومعهم اع�ضاء
جمل�س النواب ا�صيبوا ومنذ فرتة لي�ست بالق�صرية مبر�ض
ال��زه��امي��ر ال�سيا�سي  ...ف�ه��م ويف غ�م��رة ان�شغالهم مبلء
اجليوب و�صناديق االر�صدة يف البنوك تنا�سوا انهم و�صلوا
اىل منا�صبهم على اكتاف تلك املاليني من العرافيني الذي
خ�ضبوا ا�صابعهم باحلرب البنف�سجي لكي ميهدوا الطريق
ب��ال��ورود لأ�صحاب ( املقامات الرفيعة ) بعد ذل��ك ويعتلوا
�صهوات جمدهم الزائف على ح�ساب ب�ؤ�س وفقر املواطنني
وال ��ذي (بف�ضل ) ال�شعب و��ص��ل ه� ��ؤالء امل�ح���س��وب�ين زورا
وبتهانا على الوطنية كمبد أ� وعلى العراق كوطن قد و�صلت

البالد يف تقارير ال�شفافية العاملية اىل افقر بلد يف العامل
البالد غرقت وم��ازال��ت تغرق يف متاهات العتمة واخل��راب
وال�سيا�سيون يظنون حد اللحظة الراهنة ان البالد والعباد
يف خ�ير عميم  ..ول��و تفح�صنا ال��واق��ع ل��وج��دن��ا ان جي�ش
العاطلني قائم على قدميه يحتل ا�سواق ال�شورجة وجميلة
واال� �س��واق الثانوية ..ب�ع��د ان ثبتوا ��ش�ه��ادات التخرج على
جدران منازلهم .
وان اع��داد الثكاىل واالرام��ل �سي�صل اىل حد موجع وم�ؤمل
وان ما ي�ستوفن من مبالغ رعاية او حماية اجتماعية ال ي�سد
حاجة الطفل ولي�س البيت .
وان مايناق�ش يف جل�سات جمل�س النواب اليتعدى قوانني

اتفاقيات البحار واحل��دود وم�شاركة ال�ع��راق يف م�ؤمترات
عاملية  ...بينما م�ع��دالت ان�ت��اج وت�صدير النفط العراقي
و�صلت اىل م�ستوياتها العاملية يف اجلانب املقابل ف�أن مدينة
�صغرية كمنطقة احل�سينية مازالت تعي�ش ومنذ اثنا ع�شر
عاما يف م�ستنقعات وبرك مياه الن �شوارعها مل تبلط وان
العمل فيها يجري على وترية ابط�أ من �سري ال�سلحفاة .
كذلك ما يعي�شه م�شروع املاء احللو يف الب�صرة الذي ر�صد
له مبلغ يفوق املائتني دوالر والناظر اليه ال يالحظ �سوى
خ��زان��ات من ذات احلجم الكبري وم��ن ال�سخرية ان��ه وبعد
اع ��وام م��ن ت��د��ش�ين امل �� �ش��روع ي�خ��رج علينا امل���س��ؤول�ين عنه
ليعلنوا الب�شارة انه وبعد ثالثة اعوام �سيتم اجناز املرحلة

االوىل وقوبلت هذه الب�شارة باال�ستهجان اجلماهريي حتى
ان احد املواطنني قال ب�سخرية ( اذا مت امل�شروع تعال عاتبني
� ...سنبقى نرت�شف املاء اململح )!
وه �ك��ذا دوال �ي��ك مل���ش��اري��ع امل�ث�ن��ى وال �ع��دي��د م��ن امل�ح��اف�ظ��ات
العراقية.
اما العا�صمة بغداد  ..ف�أن الزهامير ال�سيا�سي قد خيم عليها
ف�أحالها اىل مدينة ا�شباح وخربة يف كل �شيء...
هنا من يعالج ال�سيا�سيني من دائهم الرهيب هذا ويتذكرون
ان ه�ن��اك وط�ن��ا ب�ح��اج��ة اىل ذاك ��رة م�شحونة ع�ل��ى ال ��دوام
بالنا�س واحتجاجاتهم والبلد وما ي�ستوجب عليهم من ايفاء
مل�ستلزمات بنائه .
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لتعزيز العالقات الثنائية

رأي

اختبار

استقبال رسمي للعبادي في ايران

محمد عبد الجبار الشبوط
يواجه �شعبنا بجميع مكوناته اختبارا كبريا يف املفا�ضلة
ب�ي�ن امل���ص��ال��ح اخل��ا� �ص��ة � �س��واء ك��ان��ت ف�ئ��وي��ة ام ف��ردي��ة
وامل�صلحة الوطنية العليا .ومو�ضوع االختبار هو �ضغط
ال�ن�ف�ق��ات امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة مل��واج�ه��ة ال�ع�ج��ز ال�ن��اج��م عن
انخفا�ض ا�سعار النفط.
ميكن لكل ف��رد م��ن أ�ف ��راد ال�شعب ان يوا�صل مطالبه
املالية وي�سعى اىل �إجبار الدولة على حتقيقها.
وهذا ي�شمل الكثري من البنود مثل اخلم�سة برتودوالر
التي تطالب بها املحافظات املنتجة للنفط .كما ي�شمل
الزيادات املقرة �سابقا للرواتب والتقاعد.
لكن مثل ه��ذه املطالبات �سوف تثقل كاهل ال��دول��ة يف
وقت ال تكون فيه قادرة من الناحية املالية على الوفاء
بها� .سيكون هذا تغليبا للم�صالح ال�شخ�صية والفئوية
على امل�صلحة الوطنية العليا.
يف امل�ق��اب��ل ميكن ان يلغي او ي� ؤ�خ��ر اب�ن��اء ال�شعب هذه
املطالبات انتظارا لتح�سن الو�ضع املايل للدولة.
وميكن ان يتقبل ابناء ال�شعب اي اج��راءات قد ت�ضطر
ال ��دول ��ة اىل ات �خ ��اذه ��ا ل�ت�ق�ل�ي����ص ال �ن �ف �ق��ات وت��ر��ش�ي��د
اال�ستهالك� .سيكون هذا موقفا وطنيا �أ�صيال يقوم على
ا�سا�س تف�ضيل امل�صلحة الوطنية العليا على امل�صالح
الفردية والفئوية.
االم ��ر م�ت�روك ل�ل�م��واط�ن�ين ل �ي �ق��رروا اي �سبيل �سوف
ي�سلكون.

العراقية /متابعة…

أ�ق��ام النائب االول لرئي�س اجلمهورية
ا��س�ح��اق ج�ه��ان�غ�يري ،م��را��س��م ا�ستقبال
ر�سمية يف ق�صر �سعد اباد لرئي�س الوزراء
حيدر العبادي.
وق��ال��ت وك��ال��ة ان �ب��اء “�إرنا” االي��ران �ي��ة
�إن “النائب االول لرئي�س اجلمهورية
ا� �س �ح��اق ج�ه��ان�غ�يري اق ��ام ��ص�ب��اح ال�ي��وم
ال �ث�لاث��اء م��را� �س��م ا��س�ت�ق�ب��ال ر��س�م�ي��ة يف
ق�صر �سعداباد لرئي�س ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي ال��ذي و�صل اىل طهران
على ر أ����س وفد �سيا�سي واقت�صادي رفيع
يف اول زيارة له منذ تولية هذا املن�صب”.
وا�ضافت الوكالة “الوفد ت�ضمن وزراء
ال�ن�ف��ط وال �ك �ه��رب��اء وال �ت �ج��ارة وال �ث�روة
امل��ائ �ي��ة ون��ائ��ب يف ال�ب�رمل ��ان العراقي”،
م���ش�يرة اىل ان��ه “من امل �ق��رر ان يلتقي
العبادي النائب االول لرئي�س اجلمهورية
ا� �س �ح��اق ج �ه��ان �ع�يري وع � ��ددا م ��ن ك�ب��ار
امل �� �س ��ؤول�ين االي��ران �ي�ي�ن ل�ب�ح��ث تطوير
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ��س�ي�م��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالقت�صادية”.
وو� �ص��ل رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي حيدر
العبادي اىل العا�صمة االيرانية طهران،
ليلة ام�س االث�ن�ين ( 20ت�شرين االول
 ،)2014يف زيارة ر�سمية هي االوىل له

العام الدراسي الحالي عام
للتحدي والتفوق والمثابرة
العراقية  :بغداد …
ب��ارك رئي�س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور حيدر العبادي
لال�سرة الرتبوية بدء العام الدرا�سي اجلديد
م�ت�م�ن�ي��ا ان ي �ك��ون ه ��ذا ال� �ع ��ام ع��ام��ا ل�ل�ت�ف��وق
وال �ت �ح��دي وب ��ذل اجل �ه��ود م��ن اج��ل النهو�ض
بالواقع الرتبوي والتعليمي يف البلد.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئي�س ال��وزراء

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يلتقي رفسنجاني لبحث
العالقات بين البلدين

اطلعت عليه ( وكالة االنباء العراقية امل�ستقلة
)  ،ان” الدكتور العبادي تقدم بالتهنئة للطلبة
ول �ع��وائ �ل �ه��م وه ��م ي� �ب ��د�أون ع��ام �ه��م ال��درا� �س��ي
اجل��دي��د م �� �ش�يرا اىل ان ط �م��وح��ه ان ي�شهد
ال�ق�ط��اع ال�ت�رب��وي نه�ضة ��ش��ام�ل��ة يف خمتلف
ج��وان�ب��ه وان يتم تطبيق م��ا يطمح ال�ي��ه وما
ذكره يف برناجمه احلكومي من ا�صالحات يف
هذا القطاع.

شكر و تقدير

للعمل املخل�ص و اجل��اد و اجلهود املبذولة من قبل
موظفي كاتب عدل الر�صافة امل�سائي ال ي�سعنى اال
�أن نقدم لهم ال�شكر اجلزيل و نخ�ص بلذكر منهم
ال�سادة زينب عبد الكرمي و احمد حممود وهيب و
�سحر عطا احمد وفرات كاظم عبد  ,و كذلك ن�شكر
حماية كاتب العدل .

محطة السليمانية لخدمة المسافرين
صورة مشرقة لعمل مديرها ايمان
ابراهيم محمد علي و العاملين معها
العراقية  /خاص
ت �ت �ق��دم امل � ؤ�� �س �� �س��ة
ال � � � � �ع� � � � ��راق � � � � �ي� � � � ��ة
ل� � �ل� � ��� � �ص� � �ح � ��اف � ��ة و
ال�ن���ش��ر و االع�ل�ام
و جريدة العراقية
ال�ت��ي ت���ص��در عنها
مم �ث �ل��ة مب��دي��ره��ا
ال� � �ع � ��ام و رئ �ي ����س
ال �ت �ح��ري��ر ال���س�ي��د
حم� �م���د ال � �ب� ��دري
بال�شكر اجلزيل و
لم�ت�ن��ان للجهود
ا أ
امل � � �ب� � ��ارك� � ��ة ال� �ت���ي
ت �ب��ذل �ه��ا ال �� �س �ي��دة
امي� � � ��ان اب ��راه� �ي ��م
حممد علي مدير حمطة ال�سليمانية خلدمة
امل�سافرين .
ان م��ا ت �ق��وم ب��ه حم�ط��ة ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة خل��دم��ة
امل�سافرين و بتوجيه من ال�سيدة اميان يعطي
�أنطباعا رائ�ع��ا ع��ن ال ��روح ال��وث��اب��ة و ال�سلوك
املهني احلقيقي يف احت�ضان امل�سافرين و تقدمي
م��ا مي �ك��ن ت �ق��دمي��ه م��ن ت���س�ه�ي�لات يف ت��ذل�ي��ل
ال�صعاب و كذلك بتوفري الراحة النف�سية من
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ب��واب��ة امل���ش��رق��ة ال �ت��ي ي � ؤ�ك��د كل
من مر عربها على �سعي مدير املحطة اميان
ابراهيم حممد علي و الكادر العامل مبعيتها
 ...حيث ال ي�ستطيع �أي زائ��ر من خ�لال هذه
املحطة املجاهدة ن�سيان ما يقدمه العاملون
لم��ان و تعزيز ثقة
فيها من �أ�سباب الراحة و ا أ
الزائر .
م �ب��ارك��ة ج �ه��ود حم �ط��ة ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة خل��دم��ة
امل���س��اف��ري��ن م��ن خ�ل�ال ال�ع��ام�ل�ين فيها و على
ر أ���س�ه��م ال�سيدة املخل�صة للنا�س و ال��وط��ن و
لعملها اميان �أبراهيم و كان لنا �شرف الأطالع
ع��ن ك�ث��ب ع�ل��ى ت�ل��ك اجل �ه��ود  ..وك�ث�ر اهلل من
�أم �ث��ال �ه��م ع �ل��ى ط��ري��ق ت��رج �م��ة ف �ع��ل اخل�ي�ر و
ال�سلوك احل�سن .

من ُذ تو ّليه رئا�سة احلكومة ،حيث كان
با�ستقباله يف م�ط��ار م �ه��ر آ�ب��اد بطهران
م�ساعد وزير اخلارجية االيراين لل�ش�ؤون
العربية واالفريقية ح�سني عبد اللهيان
وع � ��ددا م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف اخل��ارج �ي��ة،

و� �س �ي �ب �ح��ث ال� �ع� �ب ��ادي م ��ع امل �� �س ��ؤول �ي�ين
االي��ران �ي�ين ق�ضايا ع��دة تتعلق بتعزيز
ال�ع�لاق��ات الثنائية وم��واج�ه��ة االره ��اب
وق�ضايا املنطقة على ��ض��وء ال�ت�ط��ورات
امليدانية وال�سيا�سية امل�ستجدة.

العراقية  :متابعة ….
ك�شف م�صدر مطلع ،االرب �ع��اء� ،أن رئي�س ال ��وزراء
ال �ع��راق��ي ح �ي��در ال �ع �ب��ادي ال�ت�ق��ى ب��رئ�ي����س جمل�س
ت���ش�خ�ي����ص م���ص�ل�ح��ة ال �ن �ظ��ام االي � � ��راين ه��ا��ش�م��ي
رف�سنجاين ،يف اطار الزيارة التي يقوم بها العبادي
اىل طهران لتقوية العالقات بني البلدين.

شمخاني :ايران تتوجه بنقل تجاربها
للقوات العراقية لمكافحة االرهاب

وق ��ال امل���ص��در �إن “رئي�س ال� ��وزراء ح�ي��در ال�ع�ب��ادي
التقى �صباح اليوم ،رئي�س جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة
النظام االيراين ها�شمي رف�سنجاين”.
وا� �ض��اف ان “هذا ال�ل�ق��اء ج��اء �ضمن اط��ار ال��زي��ارة
التي يقوم بها العبادي اىل طهران لتقوية العالقات
بني البلدين” ،م�شريا اىل ان “اجلانبني �سيبحثان
التطورات ال�سيا�سية واالمنية التي ي�شهدها العراق
واملنطقة”.

نجيب  :رواتب موظفي
كردستان مازالت متوقفة

العراقية  :ن  .خ….

العراقية /بغداد…

�أكد �أمنی املجل�س االعلی لالمن القومي علی �شمخاين
ان ت��وج��ه اجل�م�ه��وری��ة اال��س�لام�ی��ة االی��ران �ی��ة املبدئي
یرتكز علی احالل اال�ستقرار واالمن فی العراق ونقل
ال �ت �ج��ارب ایل ال �ق��وات امل�سلحة ال�ع��راق�ی��ة ف��ی جم��ال
مكافحة االرهاب.
وا��ش��ار �شمخاين خ�لال لقائه رئی�س ال��وزراء العراقی
ح �ی��در ال �ع �ب��ادی ایل ال �ق��وا� �س��م امل �� �ش�ترك��ة ال�ث�ق��اف�ی��ة
وال���س�ی��ا��س�ی��ة واالق �ت �� �ص��ادی��ة واالم �ن �ی��ة ب�ین ال�ب�ل��دی��ن،
معتربا ا�ستمرار التعاون بنی احلكومتنی بهدف تعزیز
الطاقات اال�سرتاتیجیة واحلیویة من �ش�أنه ان یحقق
امل�صالح امل�شرتكة بنی ال�شعبنی ویعزز ازدهار العالقات
الفریدة بنی البلدین.
واكد ان مكافحة االرهاب التكفریي واجلهات الداعمة
له یعد من اهم اولویة فی جمال التعاون امل�شرتك بنی
البلدين.

اك� � � ��دت ال � �ن ��ائ ��ب ع � ��ن ال �ت �ح��ال��ف
ال �ك��رد� �س �ت��اين جن �ي �ب��ة جن �ي��ب ان
ق��رار ار�سال روات��ب موظفي اقليم
كرد�ستان مايزال متوقفا بانتظار
ن�ت��ائ��ج م�ف��او��ض��ات ال��وف��د ال�ك��ردي
برئا�سة نيجرفان ب ��ارزاين رئي�س
حكومة االقليم املتوقعة اال�سبوع
املقبل .
وقالت جنيب يف بيان  ،ان ” ازمة
روات��ب موظفي االقليم مل حت�سم
ح�ت��ى االن وم��ات��زال متوقفة ومل
ي�ت��م ات �خ��اذ اي ق ��رار م��ن احلكومة
امل��رك��زي��ة مل�ع��اجل��ة ذلك” ،م�ضيفة ان “رئي�س ال � ��وزراء حيدر
العبادي يربط دفع رواتب موظفي كرد�ستان مب�س�ألة حل امل�شاكل
النفطية العالقة بني بغداد و�أربيل مايتطلب عقد عدة اجتماعات
لت�سوية تلك اخلالفات”.

الجاف تدعو للتعاقد مع شركات
مختصة لتجهيز النازحين بكرفانات
العراقية  :بغداد …
دع��ت ع�ضو جل�ن��ة حقوق
االن���س��ان النيابية ا��ش��واق
اجل� ��اف ،ال �ي��وم  ،جمل�س
ال� ��وزراء اىل ال�ت�ع��اق��د مع
�شركات خمت�صة لتجهيز
النازحني بالكرفانات بدل
املخيمات.
وق ��ال ��ت اجل � ��اف يف ب �ي��ان
اط �ل �ع��ت ع �ل �ي��ه ( وك��ال��ة
االنباء العراقية امل�ستقلة
) إ�ن� ��ه “مع ح �ل��ول ف�صل
ال���ش�ت��اء وم��وج��ات االم �ط��ار امل �ت��زاي��دة ف� ��أن و��ض��ع ال�ن��ازح�ين يف
املحافظات ك��اف��ة ،ال�سيما يف اقليم كورد�ستان ال��ذي يحت�ضن
العدد االكرب منهم بتفاقم م�ستم”.
ودع��ت اجل��اف “جمل�س ال��وزراء اىل ت�شكيل جلنة خمت�صة من
وزارة الهجرة واملهجرين ووزارة حقوق االن�سان وجلنة اغاثة
ال�ن��ازح�ين وتخويلها بالتعاقد م��ع ��ش��رك��ات خمت�صة بت�صنيع
الكرفانات وف��ق م��دة زمنية قيا�سية لتوزيعها على النازحني،
على ان يكون عمل تلك ال�شركات يف املحافظات التي حتت�ضن
النازحني”.
تغط جميع
وا�ضافت ان “جهود االغاثة الدولية واملحلية مل ِ
النازحني ،ال�سيما وان اعدادهم يف تزايد م�ستمر ،وبالتايل ف�أن
املخيمات التي مت جتهيزهم بها لن تقاوم ق�ساوة ف�صل ال�شتاء
واالمطار”.

الجعفري والسفير التركي
يستعرضان العالقات الثنائية
العراقية /بغداد…
ا�ستعر�ض وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري مع ال�سفري الرتكي
فاروق قامقجي العالقات بني البلدين وافاق تطويرها وتعزيزها
مبا يخدم م�صلحة ال�شعبني ال�صديقني باال�ضافة اىل التطورات
االمنية وال�سيا�سية التي ت�شهدها ال�ساحة العراقية .
واك��د اجلعفري يف بيان ان” ال�ع��راق حري�ص على اقامة اف�ضل
العالقات مع دول اجلوار والرقي بها”.
م��ن جانبه ع�بر ال�سفري ال�ترك��ي خ�لال اللقاء”عن دع��م ب�لاده
للجهود املبذولة يف مكافحة االره��اب ومواجهة املخاطر ،م�ؤكدا
اهمية تبادل الزيارات بني م�س�ؤويل البلدين مبا يخدم العالقات
الثنائية.

المحمداوي يطالب بدور ثالث
لطلبة الجامعات والمعاهد
العراقية /بغداد…
طالب القيادي يف كتلة الف�ضيلة النيابية جمال املحمداوي  ،وزير
التعليم العايل والبحث العلمي ح�سني ال�شهر�ستاين مبنح طلبة
اجلامعات واملعاهد فر�صة الداء امتحانات ال��دور الثالث .وق��ال يف
بيان “ان تدهور االو�ضاع االمنية ب�شكل كبري  ،والنزوح الق�سري اثقل
كاهل الطالب وحال دون متكنه من اداء االمتحانات ب�شكل طبيعي ،
ومل مينحه اية فر�صة للدرا�سة والرتكيز يف ظل الت�شتت الفكري ،
وعدم اال�ستقرارالذي تعر�ض له اغلبهم” .وا�ضاف املحمداوي “ان
الواجب االن�ساين يحتم علينا جميعا الوقوف مع ه��ذه ال�شريحة
املهمة  ،واملطالبة مبنحها فر�صة الداء امتحانات دور ثالث ا�سوة
مبا ا�صدرته وزارة الرتبية  ،وذلك لتخفيف العبىء عن كاهل ذويهم
الذي يعانون احليف ب�سبب النزوح وتدهور االو�ضاع العامة”.

دعوة الى عقد مؤتمرات داخليًا وخارجيًا للتعريف بجرائم داعش
العراقية  :بغداد …
دعت النائبة عن ائتالف
دول � ��ة ال� �ق ��ان ��ون ع��ال�ي��ة
ن� ��� �ص� �ي ��ف ال �� �س �ل �ط �ت�ين
الت�شريعية والتنفيذية
اىل ع� �ق ��د م� � � ؤ�مت � ��رات
لتوثيق ج��رائ��م تنظيم
داع� � � �� � � ��ش الإره � � � ��اب � � � ��ي
و�إر� �س��ال مقرراتها اىل
وزارة اخل��ارج�ي��ة لعقد
م � ؤ�مت��رات دول �ي��ة بهذا
اخل�صو�ص .
وق��ال��ت يف ب�ي��ان اطلعت
ع�ل�ي��ه ( وك��ال��ة االن �ب��اء
العراقية امل�ستقلة ) ”:
ان امل� �ج ��ازر ال��وح���ش�ي��ة
ال �ت��ي ارت �ك �ب �ه��ا تنظيم
داع� � � �� � � ��ش الإره � � � ��اب � � � ��ي
ب �ح��ق ج �م �ي��ع م �ك��ون��ات
ال���ش�ع��ب ال �ع��راق��ي الب��د
م��ن ت��وث�ي�ق�ه��ا وتثقيف
ال � � �� � � �ش� � ��ارع ال� � �ع � ��راق � ��ي
ب�إدانتها ورف�ضها وخلق
ر�أي عام داخلي بال�ضد
منها “.
وب� �ي� �ن ��ت  ”:ان ذل ��ك
ي� �ت� �ح� �ق ��ق م� � ��ن خ�ل��ال
ق � � � � �ي� � � � ��ام ال� � ��� � �س� � �ل� � �ط � ��ة
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�سلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب���ش�ق�ي�ه��ا
(رئ ��ا�� �س ��ة اجل �م �ه��وري��ة
ورئا�سة ال ��وزراء)
لج��رام �ي��ة التي مقررات هذه امل�ؤمترات اىل وزارة اخلارجية يقف بال�ضد م��ن ه��ذا التنظيم ويف�ضح
بعقد�رائ��م ه��ذا التنظيم وال �ت��وج �ه��ات امل�ت�ط��رف��ة ا إ
�
ج
لتوثيق
م � ؤ�مت�
لعقد م�ؤمترات دولية بهذا ال�ش�أن  ،وبذلك اجلهات الداعمة واملمولة له ويقا�ضيها يف
�رات وال�ف�ك��ر امل�سموم ال ��ذي يحمله ينتهجها”.
�ي
�
ب
�ا
الإره�
و� �ش��ددت ن�صيف على � � ”:ض��رورة �إر��س��ال نكون قد خلقنا ر أ�ي �اً عاماً داخلياً ودولياً املحاكم الدولية “.
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ُ
هن��اك ف��ي العاصم��ة االردني��ة
عمان ،يقي��م نائب رئي��س الوزراء
لش��ؤون الخدم��ات صال��ح المطلك،
ُ
المتهم باخت�لاس اموال النازحين،
ال��ذي يرقدون االن في العراء ،تحت
المط��ر ،من دون م��كان يأويهم ،او
سقف َيحميهم ،او جدران تلمهم.
النازح��ون اآلن ال يعرف��ون اي��ن
يتجه��ون ،ف��كل االب��واب ام��ام
موص��دة ،س��وى ب��اب الناش��طين
والخيري��ن ال��ذي بق��ي مفتوحًا منذ
بداي��ة نزوحهم حت��ى االن ،لكن كل
ذلك ل��م يك��ف ،فالجه��د الحكومي
وجه��د المنظمات الدولي��ة غائب
بصورة كاملة.

ُ
نازحون بال مأوى ..وأموالهم تصرف في عمان

موسم الشتاء ..ناقوس خطر يدفع النازحين للمطالبة بإنقاذهم قبل فوات األوان
العراقية ـ بغداد

اغل��ب المخيم��ات
اقيمت بش��كل غير
مدروس خاصة انها
تفتق��ر الى ابس��ط
سبل العيش

ويقول الكاتب وليد ال�ش ��يخ �إن "زخات املطر التي �س ��قطت
قب ��ل اي ��ام قالئ ��ل ،ك�ش ��فت ع ��ورة اجله ��ات احلكوم ��ة وجلنة
النازح�ي�ن الت ��ي ير�أ�سها نائب رئي�س ال ��وزراء �صالح املطلك,
فق ��د غرق ��ت اغل ��ب تل ��ك املخيمات الت ��ي اقيم ��ت ب�شكل غري
مدرو�س ,خا�صة انها تفتقر اىل اب�سط �سبل العي�ش".
و�أ�ض ��اف �أن "النازح�ي�ن ،بتل ��ك املخيم ��ات الب�سيط ��ة،
لأنه ��م با�ش ��د احلاج ��ة �إليها ،وال�ص ��ور التي تناقله ��ا الإعالم
للمخيم ��ات �شكل ��ت حال ��ة �صدم ��ة مروع ��ة للكثريي ��ن مم ��ن
يتعاط ��ف وير�صد تلك الظاهرة الت ��ي تكررت كثرياً بالعراق
ب�سبب ال�صراعات الطائفية وال�سيا�سية".
و�أ�ش ��ار ال�شي ��خ اىل ان ��ه "رغ ��م حدي ��ث احلكوم ��ة ع ��ن
تخ�صي�ص مليارات الدوالرات لإعادة ت�سكينهم اال ان الف�ساد
فع ��ل فعلته به�ؤالء و�أ�صبح العراء والعوز واملر�ض يفتك بهم
من دون رحم ,وكلما �شاهدت تلك ال�صور ا�شعر باخلجل من
نف�س ��ي لأين مل ا�ستط ��ع ان اق ��دم لأبناء بل ��دي ما يقيهم من
مط ��ر ال�سماء ولو ال�شيء القليل ,لكني احارب وارفع �صوتي
م ��ن اج ��ل ان تق ��وم احلكوم ��ة بواجباته ��ا اجتاهه ��م ،وتوف ��ر
الكارفان ��ات كح ��ل �سري ��ع لأن ال�شت ��اء ظهرت ب ��وادره وهي ال
تطمئن بالن�سبة لهم".
اىل ذلك ،يقول النا�شط علي عبد �إن "حال النازحني الآن،
يع ��د و�صم ��ة عار يف جبني امل�س�ؤولني عل ��ى ملف النازحني يف
احلكوم ��ة والربمل ��ان ،الن االم ��وال الت ��ي �صرف ��ت م ��ن اج ��ل
تغطي ��ة احتياج ��ات النازح�ي�ن وتوف�ي�ر �سكن م ؤ�ق ��ت لهم ،ال
تق ��ارن واحلال البائ�س ال ��ذي هم عليه ،ما ي�ؤكد تهم الف�ساد
الت ��ي تثار حول رئي� ��س اللجنة العليا ل�ش�ؤون النازحني نائب
رئي�س الوزراء �صالح املطلك".
وب�ي�ن �أن "املتاب ��ع للأم ��ر يج ��د ان احلمالت املدني ��ة التي
تق ��وم به ��ا املنظم ��ات واجلمعي ��ات ال�شبابي ��ة وباالمكاني ��ات
الب�سيط ��ة له ��ا ،تق ��دم للنازح�ي�ن اك�ث�ر مم ��ا تقدم ��ه اللجنة
العليا للنازحني".
وك�شف ��ت م�صادر �صح ��ايف ان "نائب رئي�س ال ��وزراء املكلف
برئا�س ��ة اللجنة العليا لأعم ��ال النازحني �صالح املطلك ،قام
بتكلي ��ف �شقيق ��ه الأ�صغ ��ر �ص ��ادق املطل ��ك م�س�ؤولي ��ة تنفي ��ذ
اعم ��ال اللجن ��ة التنفيذية م ��ن بناء كرافان ��ات وجتهيز مواد
االغاثة التي توزع على النازحني بعموم املحافظات".
وا�ست ��اء عدد كبري من قبل اع�ض ��اء اللجنة لهذا الت�صرف
م ��ن قب ��ل املطل ��ك وخا�ص ��ة ان �شقيق ��ه اال�صغ ��ر اليحمل اي
�صف ��ة وظيفي ��ة تتي ��ح ل ��ه القي ��ام بذل ��ك وان �ص ��ادق املطل ��ك
ق ��ام م�ؤخرا بعقد لقاءات مع جت ��ار كبار مبكتب نائب رئي�س
ال ��وزراء لذل ��ك االم ��ر متج ��اوزا ال�سياق ��ات الت ��ي تعم ��ل بها
اللجنة والتي اقرت من جمل�س الوزراء

انقذوا طفلتي الصغيرة

ضــــرورة تش��كيــــل
لج��ان طبي��ة فوري��ة
لزيــــ��ارة المخيمـــات
التــ��ي تتواجــــ��د في
المحافظ��ات وأط��راف
العاصـمــة لــغـــــرض
فحصهم وإجراء الالزم
لحمايتهم من االخطار

اذا مل يتخ ��ذ امل�س�ؤول ��ون االج ��راءات الالزم ��ة حلماي ��ة
النازح�ي�ن م ��ن االمط ��ار وال�ب�رد فليعلم ��وا ان االرواح الت ��ي
ت�سك ��ن تل ��ك االماكن �ستغادرها يوما بعد اخر ،غ�ضب �شعبي
ع ��ارم بع ��د ان تناقل ��ت و�سائ ��ل االع�ل�ام العربي ��ة والعاملي ��ة
واملحلية� ،صور للنازحني الذين ي�سكنون يف اطراف العا�صمة
بغ ��داد ،وباقي املحافظات التي ا�ستقبلتهم ل�ضروريات امنية
حلقت مبدنهم ،رجال ون�ساء وكبار ال�سن وحتى اطفال ر�ضع
ذنبه ��م الوحي ��د انه ��م تواج ��دوا يف اماك ��ن للن ��زاع وال�صراع،
خميم ��ات م�صنوع ��ة م ��ن النايل ��ون املقوى تهاوت ب� ��أول زخة
مط ��ر �ضرب ��ت البالد ،مناط ��ق اقليم كرد�ست ��ان كانت االكرث
�ض ��ررا على النازحني الذين مل يهن� ��ؤوا بليلتهم رغم ق�ساوة
الظروف وانعدام اب�سط مقومات احلياة التي من االجدر ان
تراف ��ق ا�سر لطامل ��ا �صرخت بكلمات النج ��دة واال�ستغاثة من
لليال �شتاء قا�س لكن دون اي مغيث.
"العراقي ��ة" ،تابعت التقارير والفديوهات التي بثت عن
طري ��ق اغل ��ب و�سائ ��ل االع�ل�ام وحتدث ��ت مع بع�ضه ��م حول
احلل ��ول الت ��ي م ��ن املفرت� ��ض ان تك ��ون للحكوم ��ة دور فعال
فيها.
ويق ��ول ماهر القي�س ��ي ،من احدى خميم ��ات النزوح" ،مل
ا�شع ��ر باخل ��وف والقل ��ق على مولدت ��ي ال�صغرية كم ��ا اليوم،
م ��ا ال ��ذي يجعلن ��ي ا�سك ��ن يف خيم ��ة ال تتج ��اوز املرتي ��ن اال
الو�ض ��ع املادي غري اجلي ��د ،االمطار ت�سبب ��ت مبر�ض نف�سي
يل ولزوجت ��ي الت ��ي م ��ن االج ��در ان تك ��ون يف غرف ��ة و�سقف
وجدران النها اجريت قبل عدة ايام عملية الوالدة".
وي�ضي ��ف القي�س ��ي �أن "اح ��اول النازح�ي�ن الذي ��ن ي�سكنون
الي ��وم يف خميم ��ات ال�شتات يف الوط ��ن االم الت�سر العدو قبل
ال�صدي ��ق ،اي ��ن االموال الت ��ي ي�صرح به ��ا يف و�سائل الإعالم،
اي ��ن اجله ��ود الت ��ي يق ��ال انه ��ا �ستنطل ��ق وب�ش ��كل يوم ��ي ،ما
الذي ينتظ ��ره امل�س�ؤولون خيمنا اغرقته ��ا االمطار ،وا�صبنا
ب�أمرا� ��ض مل نك ��ن نعرفه ��ا ب�سب ��ب االو�ض ��اع غ�ي�ر االن�سانية
التي نعي�شها وب�شكل يومي".

لماذا لم تتخذ اجراءات الوقاية

طبيبة..نحتاج لتشكيل لجان
طبية النقاذ االسر المنكوبة

ويطال ��ب ح�س�ي�ن كاظ ��م ي�سك ��ن خميم ��ات الن ��زوح ،م ��ن
احلكوم ��ة العراقية� ،أن "توف ��ر لعائلتي ال�سكن املالئم الذي
ارت�ضي ��ه لهم ،مل نخلق لكي نك ��ون يف �صحراء قاحلة يقلبها
املط ��ر كما ومت ��ى �شاء ،االم ��ر الذي نعي�شه وب�ش ��كل يومي ال
ميك ��ن له ان ي�ستم ��ر لكوننا البد ان يوج ��د لنا احلل االمثل
الذي يغنينا عن بيوتا تركت و�أموال �سرقت وعذابات �ساعات
ال نعلم متى تنتهي".
ويو�ضح كاظم ان" اجلهات املخت�صة التي يقع على عاتقها
حماي ��ة النازح�ي�ن مل تك ��ن على اهب ��ة اال�ستعداد مل ��ا حل بنا،
فاجلمي ��ع يعل ��م ان االمط ��ار تكون قا�سي ��ة يف ال�شت ��اء فلماذا
مل يتخ ��ذ م ��ن بيده االمر القرار ال�ل�ازم لتفادي االزمة من
امل�س�ؤول عن �ضياع ارواحنا واطفالنا..؟

فيم ��ا ترى ن ��ور الربيع ��ي ،طبيبة يف م�ست�شف ��ى الريموك،
�أن "الو�ض ��ع االن�س ��اين وال�صح ��ي الغل ��ب اال�س ��ر النازح ��ة
املتواج ��دة يف خميمات النزوح ين ��ذر بكارثة ال يحمد عقباها
ف�شت ��اء البالد طرق الأبواب ومل يح�سب امل�س�ؤولني ح�سابهم
بوجود الآف اال�سر التي يراد لها مراجعة �صحية �شاملة".
و�أ�ضاف ��ت الربيع ��ي "� ،أن "امل�س أ�ل ��ة ال حتت ��اج �س ��وى اىل
تطبي ��ق فعل ��ي لت�شكيل جل ��ان طبية فورية لزي ��ارة املخيمات
الت ��ي تتواج ��د يف املحافظ ��ات و�أط ��راف العا�صم ��ة لغر� ��ض
فح�صه ��م و إ�ج ��راء ال�ل�ازم حلمايتهم من االخط ��ار التي قد
حتدق بهم نتيجة اهمالهم الذي �سي�ؤدي اىل زيادة يف حاالت
االمرا�ض التي قد تع�صف بكبار ال�سن واالطفال".

اليمكن ان يبقى العراقي بهذا العذاب
ودع ��ت �سم�ي�رة حممد ربة بي ��ت ،اجله ��ات املتخ�ص�صة اىل
"بذل املزيد من اجلهود التي البد لها ان ت�ؤمن ولو اجلزء
الب�سي ��ط من احتياجات اال�سر التي تركت بيوتها ومناطقها
و�أمواله ��ا بحث ��ا ع ��ن االم ��ن واال�ستق ��رار الميك ��ن ان يبق ��ى
العراق ��ي به ��ذا الع ��ذاب ،وزارات الدول ��ة الت ��ي تعن ��ى ب�أم ��ور
النازح�ي�ن عليه ��ا االن ان تعمل بال�ص ��ور احلقيقية واجلدية
النقاذ مئات اال�سر التي باتت يف العراء".
وت�ساءل ��ت حمم ��د "ام ��ا كان االج ��در باجله ��ات التي القي
عل ��ى عاتقه ��ا البحث يف امور و�ش� ��ؤون النازحني ان تعد العد
لليل ��ة قا�سي ��ة وم ؤ�مل ��ة� ،ص ��ور م�ؤمل ��ة تناقلته ��ا جمي ��ع و�سائل
االع�ل�ام لعراقي ��ون ي�سكن ��ون معن ��ا يف االر�ض وله ��م كما لنا
حق ��وق وواجبات اال انه ��م مل ينالوا اب�سطه ��ا يف �ساعة العوز
واحلرمان".

اعادة رسم الخطط من جديد النقاذ الفقراء
ويلف ��ت �س ��راج حم ��زة ،م ��ن اح ��دى خميم ��ات الن ��زوح ،اىل
ان "االو�ض ��اع امل�أ�ساوي ��ة غ�ي�ر االن�سانية الت ��ي نعي�شها حتتاج
اىل اع ��ادة ت�أهيل وقلع للج ��ذور جميع اخلطط التي و�ضعت
م ��ن اجل النازح�ي�ن ،النريد ت�صريح ��ات اعالمية يراد منها
الظه ��ور على ال�شا�شة فقط ،نحتاج اىل تطبيق االفعال التي
م ��ن املمك ��ن ان تع ��دل م ��ن امورن ��ا وا�سرن ��ا واطفالن ��ا الذين
ا�صيبوا ب�شتى انواع االمرا�ض التي مل تكن باحل�سبان".
ويلف ��ت حم ��زة �أن "اغل ��ب الذي ��ن ي�سكن ��ون ونح ��ن م ��ن
�ضمنه ��م مه ��م م ��ن فق ��راء احل ��ال ،الذي ��ن كان ��وا يف ال�ساب ��ق
يعتا�شون على اجور يومية ب�أعماال حرة وخمتلفة ولي�س لنا
مورد وراتب �شهري ثابت ،واذا ما اردنا اخلروج والت�أجري يف
البي ��وت التي تتواج ��د باملدن فنحتاج اىل ماليني لكي ن�ؤمن
ال�سكن املالئم".

منظمة اغاثة عالمية..سيتم تزويد
االسر بكافة االحتياجات

م�ش�ي�را اىل ان "االمان ��ة اوع ��زت بان�ش ��اء خط ��وط ط ��وارئ
لت�صريف املياه خالل مو�سم ال�شتاء يف جانب الر�صافة ،الن
خطوط الكرخ جيدة ومل حتدث فيها تلك�ؤات" .وتابع �سامي
ان "خط ��وط الطوارئ هذه ربطت يف اخلط القدمي ،ا�ضافة
اىل ان االمان ��ة م ��ا زال ��ت حت ��ى الآن جت ��ري عملي ��ات �صيانة
وا�ستع ��داد ت ��ام ملو�س ��م ال�شتاء لل�سيط ��رة على مي ��اه االمطار
الكث�ي�رة يف حال ��ة حدوثه ��ا" .ولف ��ت �سام ��ي اىل ان "امان ��ة
بغ ��داد عق ��دت اجتم ��اع تن�سيقي م ��ع وزارة الكهرب ��اء لتزويد
حمط ��ات ال�ص ��رف بالطاقة من دون توق ��ف يف حالة حدوث
حالة طوارئ ،الن املولدات ال تكفي لكل املحطات" ،مو�ضحا
ان "االمانة �ستكون م�سيطرة هذه ال�سنة على مياه االمطار
ولن حتدث تلك�ؤات او ا�ضرار".

عضو مجلس محافظة ديالى..
اعادة النازحين الى مناطقهم ضرورة انية
يف �سي ��اق مت�ص ��ل اكد ع�ضو جمل� ��س حمافظة دياىل حقي
�إ�سماعي ��ل اجلب ��وري ،ان"غ ��رق خميم ��ات النازح�ي�ن داخ ��ل
ق�ض ��اء خانقني �شمال �شرق بعقوبة بفع ��ل الإمطار الغزيرة،
حم ��ذرا م ��ن كارث ��ة �إن�ساني ��ة خط�ي�رة ،فيم ��ا دع ��ا اجله ��ات
املخت�ص ��ة اىل �ض ��رورة الإ�س ��راع بتحري ��ر املناط ��ق ال�ساخن ��ة
و إ�ع ��ادة النازح�ي�ن" .وق ��ال اجلب ��وري �إن"الأمط ��ار الغزي ��رة
الت ��ي هطل ��ت منذ يومني حت ��ى �ساعات ال�صب ��اح الأوىل على
ق�ض ��اء خانقني  105كم �شم ��ال �شرق بعقوبة ،ت�سببت بغرق
أ�ج ��زاء وا�سعة من خميمات النازح�ي�ن الرئي�سية" ،الفتا اىل
�أن "تل ��ك املخيم ��ات تع ��اين م ��ن م�أ�س ��اة �إن�ساني ��ة للنازح�ي�ن،
وبالذات الأطفال والن�ساء الذين غمرت املياه خيمهم".

واعلن ��ت جلن ��ة الإنق ��اذ الدولي ��ة ،ان �آالف الالجئ�ي�ن يف
الع ��راق و�سوري ��ا الفاري ��ن م ��ن الهجم ��ات امل�سلح ��ة �سيجري
تزويده ��م مب�ستلزم ��ات ط ��وارئ �شتوي ��ة مل�ساعدته ��م عل ��ى
مواجه ��ة الظ ��روف القا�سي ��ة م ��ع اق�ت�راب الطق� ��س املمط ��ر
وال�شدي ��د ال�ب�رودة  .وقال ��ت اللجن ��ة وه ��ي منظم ��ة �إغاث ��ة
عاملي ��ة غ�ي�ر حكومية� ،إن"عدد املدني�ي�ن الذين ا�ضطروا �إىل
ت ��رك دياره ��م م�ستمر يف الزي ��ادة ب�سبب الهجم ��ات امل�ستمرة
عل ��ى حمافظ ��ة الأنب ��ار ومدين ��ة كوب ��اين عل ��ى احل ��دود مع
تركي ��ا  .وا�ضاف ��ت اللجن ��ة� ،أن "�آالف الأ�س ��ر الف ��ارة م ��ن
العن ��ف �سيتم تزويدها بالبطاط�ي�ن والأغطية البال�ستيكية
عضو مجلس محافظة نينوى..
واملالب� ��س الثقيل ��ة لتقيه ��م من ب ��رودة االج ��واء ال�سيما وان
اغل ��ب القادم�ي�ن اجل ��دد اىل املخيمات ب ��دت عليهم عالمات
كارثة انسانية تهدد النازحين
الذه ��ول والي�أ�س والإنهاك والغ�ض ��ب واخلوف من م�ستقبل م ��ن جانب ��ه ح ��ذر ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب ع ��ن حمافظ ��ة
جمهول".
نين ��وى النائ ��ب احم ��د مدلول اجلرب ��ا" ،من كارث ��ة �إن�سانية
كب�ي�رة ته ��دد حي ��اة �أالف العوائ ��ل النازح ��ة م ��ن املحافظ ��ة
امانة بغداد ..العاصمة جاهزة
نتيج ��ة الأمطار ،مطالب ��ا حكومتي �إقلي ��م ُكرد�ستان واملركز
الستقبال فصل الشتاء
باتخاذ �إجراءات �سريعة لإنقاذها" .وقال اجلربا �إن"مناطق
بدوره ��ا اعلن ��ت امان ��ة بغ ��داد" ،ا�ستكم ��ال ا�ستعداداته ��ا �شم ��ال العراق تتعر�ض ملوج ��ة عوا�صف قوية وامطار غزيرة
ال�ستقب ��ال ف�صل ال�شتاء ،مبينة انه ��ا ان�ش�أت خطوط طوارئ �صاحبها انخفا�ض يف درجات احلرارة" ،حمذرا من �أن "ترك
يف جان ��ب الر�صاف ��ة لت�صريف املياه حت�سب ��ا لت�ساقط كميات تل ��ك العوائل يف هذه الظروف �سينذر بكارثة �إن�سانية كبرية
كب�ي�رة م ��ن املي ��اه خ�ل�ال املو�س ��م املقبل".وق ��ال الناط ��ق ق ��د تت�سبب بحاالت وفاة خا�صة بني الأطفال والن�ساء وكبار
الإعالم ��ي ملكت ��ب العالق ��ات والإع�ل�ام يف االمان ��ة �صب ��اح ال�س ��ن" .وكان ��ت االي ��ام املا�ضية ق ��د �شهدت عوا�ص ��ف رعدية
�سام ��ي لـ"الغ ��د بر� ��س"� ،إن "امان ��ة بغ ��داد ومن ��ذ تعر� ��ض خلف ��ت امط ��ار ت�سبب ��ت ب ��اذى كبري عل ��ى اال�سر الت ��ي نزحت
العا�صم ��ة الع ��ام املا�ض ��ي المط ��ار غزي ��رة عملت عل ��ى ان�شاء م ��ن حمافظات املو�ص ��ل و�صالح الدين واالنبار وغريها من
ثالث ��ة خط ��وط جديدة ،لكن ح�ص ��ل تلك ؤ� يف خ ��ط اخلن�ساء املناط ��ق الت ��ي ت�شه ��د عملي ��ات امني ��ة وا�سعة النط ��اق ،االمر
امله ��م ولوال تلك ؤ� خ ��ط اخلن�ساء ملا تعر�ضت بغداد لفي�ضانات ال ��ذى دع ��ا االه ��ايل اىل طل ��ب النج ��دة واحلماي ��ة م ��ن قبل
الع ��ام املا�ضي" .و�أ�ضاف �أن "االمانة ا�ستعدت ملو�سم االمطار احلكوم ��ات املحلية واملركزية لغر�ض الوقوف على م�أ�ساتهم
له ��ذا الع ��ام وقامت بتنظي ��ف اخلط القدمي م ��ن قبل �شركة ومعانته ��م الت ��ي الميكن امن تبق ��ى ونحن على اب ��واب العام
املانية وازالة الرت�سبات فيه وقد عاد اىل طاقته الطبيعية".2015 ،
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تعليمات وزارة التربية في اختيار مدير لتربيتها
تدخل حكومة الديوانية في مأزق سياسي جديد
بغداد  -العراقية
اع�ت�برت حكومة ال��دي��وان�ي��ة تعليمات وزارة الرتبية يف اختيار م��دي��ر لرتبيتها،
ا�ضاعة ل�سبعة �أ�شهر من عمل اللجنة اخلا�صة املكلفة بقبول املر�شحني للمن�صب.
وق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س حم��اف�ظ��ة ال��دي��وان �ي��ة ،ك��اظ��م ع �ب��ادي اجل �ب��وري� ،إن
"التعليمات ال�صادرة من وزارة الرتبية يف كتابها املرقم  13738يف  19ت�شرين
الأول ،2014/الختيار مر�شحي تويل من�صب مدير عام تربية املحافظة� ،أ�ضاعت
�سبعة �أ�شهر من عمل اللجنة اخلا�صة املكلفة بدرا�سة �أوراق املر�شحني للمن�صب،
وفق املعاير ال�سابقة التي و�ضعتها الوزارة" .و�أو�ضح اجلبوري �أن "رئا�سة املجل�س
�أجلت اليوم اجتماعها الدوري ،وبحثت تعليمات الوزارة مع املحافظ ،لو�ضع �آليات
عمل جلنة جديدة ،يتم ت�شكيلها لتدعوا املر�شحني ممن تنطبق عليهم ال�شروط
ال��وزاري��ة لتقدمي �أوراقهم" ،م�شرياً اىل �أن "اللجنة �ستلزم بتحديد �سبعة أ�ي��ام
فقط لقبول الرت�شيحات ،على �أن تلتزم ادارة املحافظة باختيار خم�سة مر�شحني،
خالل �سبعة �أيام �أخرى كحد �أق�صى ،ليتم عر�ضهم اىل جمل�س املحافظة لي�صوت
على ثالثة منهم ،وترفع اىل ال��وزارة لتعني واح��دا منهم مديرا عاما للرتبية".
من جانبه ق��ال حمافظ الديوانية ،الدكتور عمار حبيب امل��دين� ،إن "ال�ضوابط
اجلديدة التي �أعلنتها وزارة الرتبية قبل يومني ،ال حتتاج اىل ت�شكيل جلنة �أخرى،
لأن اللجنة املكلفة بدرا�سة طلبات املر�شحني ،راعتها �أ�صال قبل ورودها بتعليمات
ال��وزارة ،و�أخ��ذت نف�س املعايري يف املر�شحني اخلم�سة الذين مت رفع �أ�سمائهم اىل
املجل�س لي�صوت على ثالثة منهم" .وت��اب��ع امل��دين �أن "اللجنة اخلا�صة و�ضعت
�شروط �سنوات اخل��دم��ة ،واخل��دم��ة االداري��ة وح�سن ال�سرية وال�سلوك ،واختارت
املر�شحني اخلم�سة ،و�سنطلع الوزارة بال�ضوابط التي و�ضعناها يف اختيار املر�شحني
ليتم امل�صداقة عليها بعد الت�صويت عليها من املجل�س ،لرتفع اىل الوزارة لتختار
�أحدهم مديرا عاما للرتبية" .من جانب �آخر قال رئي�س كتلة "ابناء الديوانية"،
في�صل النائلي� ،إن "الكتلة �صوتت اليوم وللمرة الثانية على اقالة رئي�س جمل�س
املحافظة ،لت�أجيله االجتماع ال��دوري الذي كان من �أهم مقرراته الت�صويت على
مر�شحي الثالث ملن�صب مدير عام تربية املحافظة ،الذي ا�ستنزف نحو �سبعة �أ�شهر
من اخلالفات والتوافقات لتحديد من ي�ستحق �أن ي�شغله" .و�أو�ضح النائلي �أن "كتلة
"�أبناء الديوانية" ،تقدمت ظهر اليوم بطلب ر�سمي �سلمت ن�سخة منه اىل ال�سيد
نائب رئي�س املجل�س ،كاظم اجلبوري ،لعقد جل�سة ا�ستثنائية يف ال�ساعة الثالثة من
ع�صر اليوم ،مت متديدها اىل ال�ساعة الرابعة لت�أخري �أع�ضاء كتلة ،الديوانية �أوال"،
عن احل�ضور ،ما دعانا اىل انتخاب ال�سيد جبري �سلمان اجلبوري رئي�سا جديدا
ملجل�س املحافظة ،خلربته وكفاءته يف مل �شمل �أع�ضاء جمل�س املحافظة ،ل�شغله
من�صب رئي�س جمل�س حمافظة الديوانية يف الدورة ال�سابقة" .و�أكد النائلي على
�أن " 18ع�ضوا من  ،19ح�ضروا اىل اجلل�سة اال�ستثنائية� ،صوتوا لع�ضو جمل�س
حمافظة الديوانية جبري �سلمان اجلبوري ،وتر�شيح ثالثة من خم�سة مر�شحني
ملن�صب مدير عام تربية املحافظة ،وار�سالها اىل وزارة الرتبية لت�صادق على �أحدهم
وتعينه مديرا عاما لرتبية الديوانية لننهي هذا امللف قبل بداية العام الدرا�سي
اجلديد" .و�شهد جمل�س حمافظة الديوانية ،يف ح��زي��ران املا�ضي ،عا�صفة من
امل�شاكل ال�سيا�سية ب�سبب دعوات كتلة "ابناء الديوانية" ،ال�ستجواب رئي�س املجل�س
وقرار اقالته بعد ثالثة جل�سات ا�ستماع مل يح�ضر واحدة منها ،العتبارها من كتلة
"الديوانية � ً
أوال" ،بغري القانونية واملخالفة اىل قانون  21ل�سنة  2008ملجال�س
املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم.

التصاميم وتنفذ المشاريع ستقوم بكمال أعمال
مشروع المدينة الصناعية في محافظة البصرة
ق ��ال املهند�س حيدر حم�س ��ن يعقوب مدير م�شروع
خدم ��ات املدين ��ة ال�صناعي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
التاب ��ع اىل ال�شرك ��ة العام ��ة للت�صامي ��م وتنفي ��ذ
امل�شاري ��ع �أح ��دى �ش ��ركات وزارة ال�صناع ��ة واملعادن
ب� ��أن مالكات ال�شركة الفنية والهند�سية �أجنزت ما
يق ��ارب  80%من �أعمال م�ش ��روع خدمات املدينة
ال�صناعية يف حمافظة الب�صرة للمرحلة الثانية .
و�أو�ضح يف ت�صريح للوفد الإعالمي بان قيمة عقد
املرحل ��ة الثاني ��ة بل ��غ ( )12.500ملي ��ار وخم� ��س
مائ ��ة مليون دين ��ار عراقي ومدة العق ��د �إىل نهاية
ه ��ذا العام وت�شمل جمموعة طرق من الكونكريت
تق ��در ب� �ـ  21أ�ل ��ف م�ت�ر مرب ��ع �سم ��ك � 20سنت ��م
ومبوا�صف ��ات عالية جداً وكذلك تت�ضمن � 17ألف
م�ت�ر من ط ��رق التبلي ��ط باال�سفلت م ��ع الأر�صفة
والكر�ست ��ون (حافت الطرق) وكل م ��ا ي�شملها من
�شب ��كات جم ��اري الإمطار واملي ��اه الثقيل ��ة و�أنابيب
م ��اء اخلدم ��ة و�أنابي ��ب احلري ��ق م ��ع ملحقاته ��ا
وكذل ��ك ت�شمل بنايتني بناي ��ة الإطفاء متكونة من
طابق�ي�ن جمه ��زة بالكامل وبناي ��ة الإ�سعافات وهي
عب ��ارة عن م�ستو�صف جمهز بالكامل ووحدة املياه
تتك ��ون م ��ن خزان�ي�ن �سع ��ة كل خ ��زان  5000مرت
مكعب و�أي�ضا منظومة ت�صفية املياه.
مبين� �اً �أن �أي�ص ��ال املي ��اه �سيك ��ون ع�ب�ر م ��د �أنابي ��ب
م ��ن �ش ��ط الع ��رب مب�ساح ��ة 38كيل ��و م�ت�ر بقطر
 16اجن وجمي ��ع امل ��واد م ��ن منا�ش ��ىء �أوربي ��ة
و�أمريكي ��ة موج ��ودة يف موق ��ع العم ��ل حالي ��ا نحن
بانتظ ��ار املوافق ��ات للب ��دء بالعم ��ل حي ��ث ان قيم ��ة
العق ��د لإي�ص ��ال امل ��اء للمدين ��ة ال�صناعي ��ة ()10
ملي ��ارات يب ��دا م ��ن عملي ��ة م ��د الأنابيب م ��ن �شط
الع ��رب يف منطق ��ة أ�ب ��و فلو�س وينته ��ي يف باملنطقة
ال�صناعية مروراً باملناطق النفطية املحاذية اخلط
اال�سرتاتيج ��ي عب ��وراً نه ��ر الب�صرة وعب ��ور طريق
الف ��او ب�صرة وعق ��د املرحلة الثالث ��ة بقيمة ( )32
ملي ��ار دين ��ار وملحقات العق ��د بـ  6ملي ��ار جمموع
املبل ��غ(  )38ملي ��ار وت�شم ��ل بناء  12بناي ��ة ك�أمله
واملدين ��ة تكون جاهز كلي ��ا منه مركز �شرطة وبنك
ورو�ض ��ة وبناي ��ة رج ��ال الأعم ��ال وبناي ��ات خدمي ��ة
وبن ��اء معار� ��ض كذل ��ك مدخ ��ل رئي�سي م ��ن اجلهة
الغربي ��ة املدين ��ة ال�صناعي ��ة ي�شم ��ل ا�ستعالم ��ات
كذلك ي�شمل طريق ا�سفلتي كطريق حويل يحيط

ق ��رع وزي ��ر الرتبي ��ة الدكتورحمم ��د اقب ��ال عم ��ر الي ��وم جر� ��س ثانوي ��ة
العقي ��دة للبن ��ات � ،إيذان� �اً بب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د .وهن� ��أ اقب ��ال ،
اال�سرة التعليمية والتدري�سية والطلبة امللتحقني يف ال�صفوف الدرا�سية
ومبراحلها كافة  ،خالل زيارته لثانوية العقيدة �ضمن الرقعة اجلغرافية
للمديرية العامة لرتبية بغداد  /الر�صافة الثانية  ،ببدء العام الدرا�سي
2014ـ  .2015وحث املعايل خالل حفل االفتتاح  ،اال�سرة الرتبوية
والطلبة والتالميذ على بذل اجلهود وحتدي الظروف وال�صعوبات التي
مير بها البلد  ،لغر�ض حتقيق املراكز العليا واملتقدمة يف الدرا�سة  ،بغية
النهو�ض بواقع العملية الرتبوية ".

جل�سته امل�ق��ررة ي��وم ام�س ملناق�شة امل��وازن��ة االحت��ادي��ة
ب�سبب ان�شغال رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي ب�سفره
اىل اي� ��ران وم�ق��اب�ل�ت��ه امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف النجف
اال�شرف" ،مبينة ان" جمل�س الوزراء قرر ت�شكيل جلنة

العراقية  -بغداد
عقدت جلنة اال�صالح االداري يف وزارة الزراعة اجتماعا تر�أ�سه الوكيل االداري يف وزارة
الزراعة الدكتور غ��ازي را�ضي العبودي ملتابعة م�شروع اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد لل�سنوات اخلم�س القادمة مع اجلهات الرقابية واجلهات املعنية .و�أكد العبودي على
اخل��روج بتو�صيات مهمة وهي اع��ادة تنظيم هيكلية الدوائر ،وتعديل االنظمة الداخلية
يف الوزارة ،و�إيجاز اعمال جلان الوحدة التنظيمية ،والت�أكيد على تطبيق العمليات املالية
برمتها وحتديد ال�صالحيات والتي مبوجبها يتم حتديد اي غمو�ض ب�شان هذه العمليات،
والت�أكيد على مكتب املفت�ش العام و�أق�سام الرقابة والتدقيق ،ومدراء االق�سام واملديريات من
اال�شخا�ص املخت�صني ،ويقوم ق�سم الرقابة والتدقيق الداخلي بو�ضع خطة عمل مبوجب
قواعد التدقيق املتعارف عليها قبل وبعد القب�ض وال�صرف ،وم�سك ال�سجالت الالزمة
ومتابعة نتائجها فيما يتعلق ب��امل��وج��ودات النقدية وغ�ير النقدية والآل �ي��ات وحتديثها
وتبديلها ب�صورة م�ستمرة ومتابعة نتائجها ب�شكل دوري وم�ستمر ،وتفعيل اجراءات الردع
ال�صارمة �ضد املف�سدين .م�ضيفا ان الوزارة بدورها �سوف تقوم ب�أخذ االجراءات الالزمة
ب�شان اعادة النظر يف تب�سيط املعامالت والن�شاطات ذات ال�صلة مع املواطنني ،وبالتن�سيق
مع اللجنة التنفيذية للإ�صالح االداري يف االمانة العامة ملجل�س الوزراء ،مبا ي�سهل من
هذه االجراءات للحد من الظواهر البريوقراطية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية.

أمانة بغداد  :التعاون التام مع دائرة شؤون المواطنين والعالقات
العامة في مجلس الوزراء إلستقبال ومعالجة شكاوى المواطنين
�أعلنت أ�م��ان��ة ب�غ��داد ع��ن تعاونها ال�ت��ام مع
دائرة �ش�ؤون املواطنني والعالقات العامة يف
جمل�س الوزراء لإ�ستقبال ومعاجلة �شكاوى
امل��واط �ن�ين ال � ��واردة ع�ب�ر ب��رن��ام��ج حكومة
امل��واط��ن االل�ك�ترون�ي��ة م��ن خ�لال موقعها
الر�سمي (www.citizenaffairs.
. )com/autoform.htm
وذك� ��رت م��دي��ري��ة ال �ع�لاق��ات واالع �ل��ام �أن
دائ��رة �ش�ؤون املواطنني والعالقات العامة
يف جمل�س ال��وزراء قامت بتطوير برنامج
ح�ك��وم��ة امل��واط��ن االل�ك�ترون�ي��ة ال�ستقبال
� �ش �ك��اوى امل��واط �ن�ي�ن ع�ب�ر االن�ت�رن �ي��ت من
خ �ل�ال م��وق �ع �ه��ا االل � �ك �ت�روين (www.
c i t i z e n a ff a i r s . c o m /
 )autoform.htmال��ذي �سي�شارك
فيه ق�سم �ش�ؤون املواطنني التابع ملديرية
العالقات واالعالم يف امانة بغداد من خالل
االج��اب��ة على ال�شكاوى ال�ت��ي تخ�ص عمل
دوائ��ر االمانة واملقرتحات واال�ستف�سارات
التي يطرحها املواطنون وار�سال االجابات
ب�صورة فورية ومعاجلة امل�شكالت اخلدمية
يف مدينة بغداد ب�أ�سرع وقت ممكن بالتعاون
مع الدوائر املخت�صة .

وزير التربية يقرع جرس مدرسة
ثانوية إيذانًا ببدء العام الدراسي
العراقية  -نهاد سعدي

وزارة الزراعة :لجنة االصالح االداري تنعقد لمتابعة
مشروع االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

العراقية  -بغداد

اخبـــــار الوزارات

العراقية  :مرتضى الصافي

المالية البرلمانية :ال توجد موازنة مالية لعام  2014انما تخمينات

او�ضحت رئي�س اللجنة املالية الربملانية النائب ماجدة
التميمي ، ،ان امل��وازن��ة االحت��ادي��ة لهذا العام �ستخمن
وحتدد مب�صروفات �شهرين فقط للعام احلايل .وقالت
التميمي ،يف ت�صريح ان "جمل�س ال� ��وزراء مل يعقد

محليـة

وا� �ض��اف��ت ان أ�م�ي�ن ب �غ��داد وج��ه ال��دوائ��ر
البلدية كافة بالإهتمام ب�شكاوى املواطنني
و إ�جن� ��ازه� ��ا ب ��أ� �س ��رع وق� ��ت مم �ك��ن ال��س�ي�م��ا
ال�شكاوى الواردة عرب ق�سم �ش�ؤون املواطنني
او عن طريق موقع التوا�صل االجتماعي
(ال�ف�ي����س ب ��وك) اخل��ا���ص ب ��أم�ين ب �غ��داد �أو
موقع �أمانة بغداد الر�سمي ما يعك�س �أداء
ال ��دوائ ��ر وم �� �س �ت��وى ت�ق��دمي�ه��ا ل�ل�خ��دم��ات
وم � ��دى إ�ه �ت �م��ام �ه��ا ب �ح��اج��ات امل��واط �ن�ي�ن
.وب�ي�ن��ت ان م��دي��ري��ة ال�ع�لاق��ات واالع�ل�ام
ت �ق��وم ب��إ��س�ت�ق�ب��ال � �ش �ك��اوى امل��واط �ن�ين من
خالل الهاتف الثالثي ذي الرقم()124
بخم�سة خ�ط��وط على م��دار (� )24ساعة
و�إي�صال تلك ال�شكاوى اىل الدوائر املعنية
ملعاجلتها ب�أ�سرع وقت ممكن .
وا�شارت اىل ان الأمانة فتحت قنوات �أخرى
منها هواتف اذاعة �صوت العا�صمة وجريدة
�صوت بغداد وهواتف �شعب االعالم والوعي
يف ج�م�ي��ع ال ��دوائ ��ر ال �ب �ل��دي��ة ال �ت��اب �ع��ة لها
والربيد االلكرتوين لكل منها وكذلك عرب
�صناديق ال�شكاوى املنت�شرة يف جميع دوائر
�أم��ان��ة ب �غ��داد وم�ك��ات��ب ال�� �س��ادة امل���س��ؤول�ين
وم�ك�ت��ب امل�ف�ت����ش ال �ع��ام م��ن اج��ل ا�ستقبال
� �ش �ك��اوى امل��واط �ن�ي�ن ون�ق�ل�ه��ا اىل ال��دوائ��ر
املخت�صة اليجاد احللول ال�سريعة لها .

وزير الهجرة الجديد :سنضع
حدًا إلنهاء معاناة النازحين
بغداد  -العراقية

املدين ��ة بالكامل وكذلك عمل دفن الوادي بـ 215
أ�ل ��ف م�ت�ر مكعب من ال�ت�راب ومنظومات املجاري
ومنظوم ��ة احلريق واملي ��اه ال�صالح ال�شرب ووحدة
معاجل ��ة وجمم ��ع ت�صفي ��ة املي ��اه وكذل ��ك �أن�ش ��اء
خزانات من كربونات �ستل �ستيل ب�سعة الواحد منه
بـ 5000مرت مكعب والثاين  1000مرت مكعب
.مو�ضحاً هناك بع�ض املعوقات بني املرحلة الأوىل
والثاني ��ة وهو مو�ضوع دفن الوادي وعملية الدفن
ت�صل �إىل � 215ألف مرت مكعب من الرتاب وكان
يف اجل ��دول عملي ��ة الدفن � 100أل ��ف مرت مكعب
ومت اكم ��ال الأعم ��ال م ��ن قب ��ل �شركتن ��ا واملع ��وق
الث ��اين ه ��و يدخ ��ل ب�ي�ن املرحل ��ة الأوىل والثاني ��ة
والثالث ��ة �ضم ��ن م�ساح ��ة املدينة وه ��م املتجاوزين

ملتابعة ملف املوازنة االحتادية لهذا العام برئا�سة وزير
املالية هو�شيار زي�ب��اري وع��دد م��ن ال ��وزراء واخل�براء
االقت�صاديني" .وا�ضافت التميمي ان "موازنة العام
احلايل �ستكون جمرد تخمينات من ال��واردات ال��واردة
للعراق �أي انها �ستكون موازنة ل�شهرين فقط ولي�س
ل�سنة كاملة" ،م��رج�ح��ة ان" ي�شهد اال��س�ب��وع املقبل
مناق�شة ملف امل��وازن��ة داخ��ل جمل�س ال��وزراء وم��ن ثم
ار�سالها ملجل�س النواب لغر�ض الت�صويت عليه".

جامعة كربالء تنظم ندوة عن
مفهوم التعليم االلكتروني
العراقية  -كربالء
نظمت كلية الرتبية للعلوم ال�صرفة يف جامعة
ك��رب�لاء ,ن��دوة تعريفية ع��ن مفهوم التعليم
االلكرتوين ،مب�شاركة عدد من طلبة و�أ�ساتذة
الكلية .وت�ضمنت الندوة عددا من املحا�ضرات
عن جتربة التعليم االلكرتوين ,وعن �أهمية
التعلم االل �ك�ت�روين وال�ت�ع�ل��م ع��ن ب�ع��د ,وع��ن
نظام �إدارة امل��واد الدرا�سية .وتناولت الندوة
آ�ل�ي��ة رف��ع املحا�ضرات يف احلقيبة التعليمية
والتعديل عليها من حيث ال��زي��ادة واحل��ذف،
وك�ي�ف�ي��ة إ�ن �� �ش��اء ال�ب�ري��د ال��ر� �س �م��ي وا ألم � ��ور
ال��واج��ب م��راع��ات�ه��ا يف اخ�ت�ي��ار ا��س��م االمي�ي��ل
وكلمة ال�سر ،وكيفية تغيري الكلمة .وتهدف
الندوة �إىل بيان �أهمية التعلم ،وجعله الأداة
الرئي�سة يف التوا�صل احل�ضاري ،ونقل املعرفة
من املجتمعات الأخرى �إىل جمتمعنا.

جامعة الكوفة تقيم دورة حول
أساليب وأخالقيات السلوك الوظيفي
العراقية  -الكوفة
أ�ق��ام��ت كلية الرتبية بجامعة ال�ك��وف��ة ،دور ًة
ح��ول أ���س��ال�ي��ب واخ�لاق�ي��ات امل�ه�ن��ة ،مب�شاركه
أ�� �س��ات��ذة وت��دري���س�ي�ين م��ن ك�ل�ي��ات اجل��ام�ع��ة .
وتهدف الدورة اىل تعزيز املعايري الأخالقية
يف ال�سلوك الوظيفي ل��دى املوظفني ،ف�ضال
عن التعرف على اهم قواعد وقوانني التعامل
ال��وظ �ي �ف��ي .وت���ض�م�ن��ت ال � � ��دورة ،إ�ل� �ق ��اء ع��دة
حما�ضرات عن أ�ث��ر �إتباع ا أله��واء والع�صبية
يف �سلبيات ال�شخ�صية الإن�سانية وابتعادها عن
الروح الوحدوية ،وعن ت�أكيد املهمة الأ�سا�سية
الأوىل للإن�سان التي تتمثل يف بناء احلياة
على وفق منهج رباين �شرعته ر�ساالت ال�سماء
امل�ت��وات��رة ع�بر ا ألج�ي��ال الب�شرية ،ف� ً
ضال عن
توجيه النف�س الإن�سانية يف االجتاه ال�صحيح
بعيداً عن ال�شهوات املادية ومعاجلة �أمرا�ض
املجتمع.

رغ ��م �ص ��دور ق ��رارات ق�ضائي ��ة بازالته ��م ولكن مل
تنف ��ذ بع� ��ض القرارات حل ��د الن .و�ستك ��ون املدينة
ال�صناعي ��ة جمه ��زة بكاف ��ة اخلدم ��ات ال�ضروري ��ة
القام ��ة امل�شاريع ال�صناعي ��ة لت�شجيع اال�ستثمارات
�أم ��ام �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال وامل�ستثمرين لإقامة
معامله ��م فيه ��ا معتربا ه ��ذا امل�شروع م ��ن امل�شاريع
التجاري ��ة الناجحة واملجربة عل ��ى امل�ستوى العاملي
و�ستق ��وم يف ح ��ال اجن ��ازه يف احل ��د م ��ن التوزي ��ع
الع�شوائ ��ي للم�صان ��ع داخ ��ل امل ��دن واحلف ��اظ على
تل ��وث البيئ ��ي و�إدخ ��ال العمل ��ة ال�صعب ��ة للبل ��د
وت�شغي ��ل عدد كبري م ��ن البطالة من خالل توفري
فر�ص ��ة عم ��ل واملدين ��ة �ستك ��ون جاه ��ز �إىل جمي ��ع
ال�صناعات مبختلف الأنواع .

�أقامت وزارة الهجرة و املهجرين حفل الت�سليم و اال�ستالم حلقيبة الوزارة بني
الوزي ��ر ال�ساب ��ق دين ��دار جنمان دو�سك ��ي و الوزير اجلديد جا�س ��م حممد علي،
ال ��ذي اك ��د �أن وزارته �ست�ضع حدا ملعناة النازح�ي�ن .وقال علي يف بيان �صحفي
خ�ل�ال كلم ��ة �ألقاه ��ا يف احلفل ال ��ذي �أقامته ال ��وزارة عزم وزارت ��ه لـ"و�ضع حد
ملعان ��اة النازحني الكبرية" ،مبين� �اً ان وزارته "بحاجة �إىل تعاون حقيقي و جاد
من كل اجلهات ال�ساندة احلكومية منها و غري احلكومية و املنظمات الدولية
و املحلي ��ة النا�شط ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن م�شارك ��ة ال�شعب بكل �أطياف ��ه من اجل جتاوز
ه ��ذه املرحل ��ة ال�صعب ��ة و االنتق ��ال �إىل ب ��ر �أالم ��ان" ، .معرباً عن �أمل ��ه بالبدء
ببن ��اء م�ؤ�س�س ��ات ر�صين ��ة ق ��ادرة عل ��ى حتم ��ل �أعب ��اء امل�س�ؤولية و و�ض ��ع اللبنات
الأ�سا�سي ��ة لبن ��اء جمتم ��ع مزده ��ر يرفل بالع ��ز و الرفاهية و الأم ��ن  .و �أ�ضاف
الوزير �أن "ت�صدينا مل�شكلة النازحني ال يعني ن�سيان واجباتنا جتاه فئات عناية
ال ��وزارة الأخرى داخل و خ ��ارج العراق" ،م�ؤكداً "تفعيل و تن�شيط الفعاليات و
الإجراءات التي تكفل متتني العالقة مع تلك الفئات و ال�سعي لإيجاد احللول
املالئم ��ة مل�شاكله ��ا و اال�ستفادة من الطاقات الوطني ��ة �سيما الكفاءات املهاجرة
منه ��م و مب ��ا يخدم خط ��ط التنمية و امل�ساهمة يف �أعادة �أعم ��ار و بناء العراق".
ي�ش ��ار اىل ان الآالف م ��ن اال�س ��ر نزح ��ت م ��ن املو�ص ��ل ودي ��اىل و�ص�ل�اح الدي ��ن
واالنب ��ار وكرك ��وك وع ��دد من املناطق ال�ساخن ��ة بتجاه اقلي ��م كرد�ستان العراق
واملحافظات اجلنوبية هربا من ع�صابات داع�ش االرهابية.

اإلعمار  :مستعدون إلنشاء مجمعات واطئة الكلفة
إليواء النازحين وقدمنا مقترح لزيادة االقراض
العراقية  -بغداد
�أكدت وزارة الإعمار والإ�سكان ا�ستعداد الوزارة لإن�شاء جممعات واطئة
الكلفة لإي��واء النازحني متى خ�ص�صت الأم��وال لذلك  ،وفيما ب ّينت
تقدميها مقرتحاً ملجل�س الوزراء من اجل رفع �سقف مبالغ االقرا�ض
للمواطنني،
وقال وزير الإعمار والإ�سكان طارق اخليكاين يف م�ؤمتر �صحفي ان
“وزارة االعمار واال�سكان تعر�ض �أهم خطط الوزارة لهذا العام املتمثلة
ب�إيجاد احللول الرئي�سة لأهم م�شكلتني وهما الطرق واجل�سور ،و�أي�ضاً
مو�ضوع ال�سكن وو�ضع خطة منا�سبة حلل جميع الإ�شكاالت “.
و�أ��ض��اف اخليكاين �أن “هذا العام �سي�شهد نهاية آ�خ��ر احالة جلميع
م�شاريع الطرق واجل�سور يف املمر الثاين جلميع املدن ،من خالل ربط
القرى بالأرياف وكذلك املدن الرئي�سة �إ�ضافة اىل ربط العراق بباقي

دول اجلوار بطريقني ذهاب واياب”.
وتابع اخليكاين �أن “الوزارة �أعدت خطة الهدف منها ايجاد حل مل�شكلة
ال�سكن من خالل تن�شيط عمل �صندوق اال�سكان ،ومبقرتحات قدمت
اىل جمل�س ال��وزراء برفع �سقف املبلغ املخ�ص�ص للمواطنني من 30
مليون دينار عراقي اىل  50مليون دينار عراقي”.
و�أ�شار �أن “الوزارة و�ضعت خطة وا�ضحة لإن�شاء عدد كبري من املجمعات
ال�سكنية يف عدد كبري من املدن العراقية ،من اجل الق�ضاء على م�شكلة
ال�سكن” ،مطالباً احلكومات املحلية يف املحافظات بـ”تخ�صي�ص قطع
ارا�ض لإن�شاء مثل هكذا جممعات �سكنية”.
وب�ّي�نّ اخل�ي�ك��اين �أن “الوزارة ع�ل��ى �أمت اال��س�ت�ع��داد لإن���ش��اء ع��دد من
املجمعات ال�سكنية واطئة الكلفة وب��أوق��ات قيا�سية ،لإي��واء النازحني
يف خمتلف انحاء ال�ع��راق وح�سب املناطق التي مت ال�ن��زوح اليها مثل
كرد�ستان والنجف وكربالء وبابل وعدد من املحافظات اجلنوبية يف
حال مت تخ�صي�ص الأموال لذلك”.

الشركة العامة البتروكيمياويات في البصرة تناشد
وزارة النفط بتجهيزها بالغاز الطبي
العراقية  -البصرة
�أك� � � � � ��دت ال� ��� �ش ��رك ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �� �ص �ن��اع��ات
ال �ب�ت�روك �ي �م �ي��اوي��ة اح� � ��دى �� �ش ��رك ��ات وزارة
ال�صناعة وامل �ع��ادن ان امل �ع��وق الرئي�سي من
توقف انتاج ال�شركة هو عدم جتهيزها باملادة
االول�ي��ة م��ن ال�غ��از الطبيعي نا�شد �أبراهيم
�سامل �أبراهيم مدير عام ال�شركة وزارة النفط
بتجهيزها بالغاز الطبيعي من حقول الرميلة
ع��ن ط��ري��ق �شركة غ��از اجل�ن��وب حيث يعتمد
ت�شغيل البرتوكيمياويات على امل��ادة الأولية
وهي الغاز الطبيعي.
اك ��د ل�ن��ا ب � ��أن ال���ش��رك��ة م�ت��وق�ف��ة مت��ام��ا عن
العمل منذ عام  2011ب�سبب عدم جتهيزها
بالكمية املطلوبة من الغاز الطبيعي والبالغة
( )50م�ق�م��ق ل�ل�ت���ش�غ�ي��ل االويل  ،واع �م��ال
ال �� �ص �ي��ان��ة ج � ��اءت ب �ع��د ت���ش�خ�ي����ص امل �� �ش��اك��ل
وامل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى ت�شغيل م�ع��دات
امل �ع �م��ل ن�ت�ي�ج��ة ل ل��أن� ��� �س ��دادات وال �ت �� �ش��وه��ات
والتك�سرات امل��وج��ودة يف ال�ع��دي��د م��ن االالت
واملعدات ب�سبب توقف امل�صنع عن العمل وان
اع�م��ال ال�صيانة �شملت ك��اف��ة م�ع��دات املعمل
من خالل ت�أ�شريها وفح�صها بدقة ثم العمل
على �صيانتها مبيينا ان هناك عقدا مع �شركة
االلي�س االردنية بالتعاون مع �شركة () npt
الكندية يت�ضمن ت�أ�سي�س مراجل بخارية عدد
( )2ذات طاقة انتاجية (. )132t/h
وان هذه املراجل تعترب ذات اهمية كبرية يف
ا�ستقرار عمل ال�شركة والتي �ستقوم بتوفري
ب�خ��ار امل��اء ال�ل�ازم لأج ��راء عمليات الت�شغيل
حيث تدخل �ضمن عمليات ا�ستخراج وتنقية
غ��از االث �ل�ين وغ ��از ال �ب��ويل اث �ل�ين وان ان�ت��اج
ال�شركة يخت�ص ب�إنتاج م��ادة ال�ب��ويل اثيلني
واط ��ئ وع ��ايل ال�ك�ث��اف��ة  90ال��ف ط��ن �سنويا
ومادة  bbc 60الف طن �سنوياً وغاز و�سائل
الكلور  42الف طن �سنويا وال�صودا الكاوية

ال�صلبة وال�سائلة  84طن �سنويا وحام�ض
الهيدروكلوريك وه��اي�ب��وك�ل��ورات ال�صوديوم
والأغطية الزراعية  10ـ  12الف طن �سنوياً
و�أكيا�س النفايات .
موا�ضحا ان توقف ال�شركة ل�ف�ترات طويلة
ي��ؤث��ر �سلبا وب�شكل كبري على امكانية تلك
املعدات وعدم مواكبة التطور الكبري احلا�صل
يف دول العامل االخرى وال�سبب الرئي�سي هو(
�شحت الغاز).
واجلدير بالذكر ان ال�شركة قامت باملطالبات
ع�ل��ى ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات .مل نلم�س ال��رق��م او
التجهيز احلقيقي ال�شركة فقط وعود حول
جتهيز �شركة البرتو مب��ادة الغاز ولكن دون
ج� ��دوى  .م�ب�ي�ي�ن��ا ه �ن��اك ت �� �ص��ري��ح يف ح��ال��ة
اي���ص��ال ال �غ��از الطبيعي م��ن أ�ي� ��ران �ستكون
هناك م��رون��ه يف جتهيز ال�ب�ترو بكمية الغاز
املطلوب وال�شركات االخ��رى علما مت اطلعنا

على املوا�صفات الغاز املجهز من �أي��ران تبني
ان الغاز غري �صالح الت�شغيل البرتوكيمياوية
وذل��ك الن ال�شركة حتتاج ن�سب االي�ث��ان من
12ـ  % 16واملجهز ن�سبة ت�صل اىل 7%
وهذا غري �صالح الت�شغيل ال�شركة .
داعيا امل�س�ؤولني وا�صحاب القرار اىل تقدمي
ال��دع��م احلقيقي لل�شركة وادخ ��ال ال�شركات
ال �ع��امل �ي��ة م�ن�ه��ا ال �ك��وري��ة وال �ف��رن �� �س �ي��ة الن�ه��ا
تتمتلك اخل�ب�رة و�ستقوم بت�سريع وتعجيل
ع�م�ل�ي��ة ال�ت���ش�غ�ي��ل و��س�ت���ص�ب��ح م��ن ال���ش��رك��ات
امل��رب �ح��ه وك��ذل��ك ن�ط��ال��ب ب��ان���ش��اء جممعات
البرتوكيمياوية جديدة للو�صول اىل م�صاف
دول ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال و� �ض��ع �سرتاتيجية
وا��ض�ح��ة وات �ب��اع �سيا�سات ن��اج�ح��ة للنهو�ض
ب�ه��ذه ال���ص�ن��اع��ات ل��دع��م االق�ت���ص��اد الوطني
وام�ت���ص��ا���ص ال�ب�ط��ال��ة ك��ون�ه��ا ت�خ��دم ال�شعب
وم�ستقبل البلد ونحن بالد نفطي
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ّ
األمم المتحدة :أيزيديو العراق تعرضوا لمحاولة إبادة على أيدي «داعش»

العراقية  /متابعة
أعل��ن مس��اعد األمين العام لألمم المتحدة لش��ؤون حقوق اإلنس��ان إيفان
سيمونوفيتش ،إثر عودته من زيارة إلى العراق ،أن األقلية األيزيدية في
ه��ذا البل��د ّ
تعرضت لـ"محاولة إبادة" على أي��دي جهاديي تنظيم "الدولة
اإلسالمية".
وق ��ال �سيمونوفيت� ��ش �إن "الأدل ��ة تظه ��ر
بو�ض ��وح وج ��ود حماول ��ة الرت ��كاب إ�ب ��ادة"
بح ��ق الأقلي ��ة الأيزيدي ��ة يف �شم ��ال العراق،
وذل ��ك خالل م�ؤمتر �صح ��ايف عقده يف مقر
الأمم املتح ��دة يف نيوي ��ورك� ،إث ��ر عودت ��ه
أ�سبوع ��ا ،التقى
م ��ن الع ��راق ،حي ��ث �أم�ض ��ى �
ً
خالل ��ه م�س�ؤولني والجئني يف �أربيل وبغداد
ودهوك.
و أ�ك ��د امل�س� ��ؤول الأمم ��ي �أن الفظائ ��ع الت ��ي
ارتكبها تنظيم الدولة الإ�سالمية على مدار
الأ�شه ��ر الأربع ��ة الأخ�ي�رة ميك ��ن اعتباره ��ا

جرائ ��م ح ��رب وجرائم �ض ��د الإن�سانية .ويف
م ��ا خ� ��ص الأيزيدي�ي�ن ،ق ��ال �سيمونوفيت�ش
�إن اجلرائ ��م التي ارتكبها التنظيم املتطرف
بحقه ��م ميك ��ن و�صفه ��ا بـ"حماول ��ة �إبادة"،
نظ� � ًرا �إىل وج ��ود �أدل ��ة عل ��ى أ�ن ��ه كان يري ��د
ت�صفيتهم �إذا ما رف�ضوا اعتناق الإ�سالم.
وف� � ّر ع�شرات �آالف الأيزيدي�ي�ن من ديارهم
يف �شم ��ال الع ��راق ،خ�شي ��ة مقتله ��م ،ب�سب ��ب
معتنقه ��م الدين ��ي عل ��ى �أي ��دي جهادي ��ي
"الدول ��ة الإ�سالمي ��ة" ،الذي ��ن احتاج ��وا
خ�صو�ص ��ا عل ��ى
مناطقه ��م ،و�سيط ��روا
ً

البنتاغون :القتال ضد داعش
كلف لغاية االن  424مليون دوالر
العراقية  /متابعة
اع� �ل� �ن ��ت وزارة
ال� � � � � � � � ��دف� � � � � � � � ��اع
االم� �ي ��رك� � � �ي � � ��ة
(ال �ب �ن �ت��اغ��ون)،
ان تكلفة القتال
� � �ض� ��د ت �ن �ظ �ي��م
"داع�ش" بلغت
م� �ن ��ذ ال� �ث ��ام ��ن
م��ن اب املا�ضي
ول � �غ� ��اي� ��ة االن
ن � � �ح� � ��و 424
مليون دوالر.
وق ��ال امل�ت�ح��دث
ب��ا� �س��م ال� � ��وزارة
ا ألم �ي��رال ج��ون ك�يرب��ي �إن "تكلفة ال�ق�ت��ال ��ض��د تنظيم ال��دول��ة
الإ�سالمية يف ال�ع��راق و�سوريا بلغ لغاية االن نحو  424مليون
دوالر".
وا�ضاف كريبي ان "هذا العدد هو منذ ب��دء ال�ضربات اجلوية يف
الثامن من اب املا�ضي ولغاية االن" ،م�شريا اىل ان "القتال يتكلف
نحو  7.6مليون دوالر يوميا".
وك�شف م�س�ؤولون �أمريكيون ،يف ال�سابع من ت�شرين االول ،2014
�أن التحالف الدويل �ضد تنظيم "داع�ش" يف العراق و�سوريا مل ينفذ
حتى اليوم �سوى  10%من الغارات اجلوية �ضد التنظيم ،مبينني
�أن كلفة هذه العمليات جتاوزت الـ 62مليون دوالر.
ي��ذك��ر ان وزي��ر ال��دف��اع االم�يرك��ي ت�شاك هيغل اع�ل��ن ،يف  21اب
� ،2014أن ب�لاده تعمل على ر�سم ا�سرتاتيجية طويلة املدى
ملواجهة تنظيم "داع�ش" ،داع�ي�اً اىل اال�ستعداد ملواجهة التنظيم
داخلياً وخارجياً.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في  6أسابيع
وسط قلق من التباطؤ في الصين
العراقية  /متابعة
حوم الذهب قرب �أعلى م�ستوياته منذ بداية �سبتمرب �أيلول بدعم من
خماوف ب�ش�أن تباط�ؤ النمو االقت�صادي يف ال�صني لكن توقعات ب�ضعف
الطلب يف ال�سوق الآ�سيوية احلا�ضرة كبحت املكا�سب.
وا�شتدت املخاوف املتعلقة باالقت�صاد العاملي هذا الأ�سبوع بعد �أن قالت
ال�صني �إن م�ع��دل من��و اقت�صادها يف ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ك��ان ا ألب �ط � أ� منذ
 2009وهو ما عزز الإقبال على املالذات الآمنة مثل الذهب.
وا�ستقر الذهب يف التعامالت الفورية دون تغري يذكر عند 1248.69
دوالر للأوقية (الأون�صة) بحلول ال�ساعة  0624بتوقيت جرينت�ش
بالقرب من ذروت��ه التي �سجلها يوم الثالثاء عند  1255.20دوالر
وهو �أعلى �سعر منذ � 10سبتمرب �أيلول.
وتراجع الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة  0.2باملئة �إىل 1249.20
دوالر للأوقية.
وبني املعادن النفي�سة ا ألخ��رى نزلت الف�ضة  0.4باملئة �إىل 17.43
دوالر ل�ل�أوق�ي��ة وزاد ال�ب�لات�ين  0.1ب��امل�ئ��ة �إىل  1274.25دوالر
للأوقية يف حني �صعد البالديوم  0.18باملئة �إىل  773.20دوالر
للأوقية.

مدين ��ة �سنج ��ار ،املوط ��ن الرئي� ��س له ��ذه
الأقلي ��ة يف �شم ��ال غ ��رب الع ��راق .وتع ��ود
ج ��ذور ديان ��ة الأيزيدي�ي�ن �إىل �أربع ��ة �آالف
�سن ��ة ،وق ��د تع ّر�ض ��وا لهجمات متك ��ررة من
قب ��ل اجلهادي�ي�ن يف ال�ساب ��ق ،ب�سب ��ب طبيعة
ديانتهم الفريدة من نوعها ،والتي يعتربها
اجلهادي ��ون "عب ��ادة لل�شيط ��ان" ،ويحلل ��ون
بالتايل دماء كل من يرف�ض التخلي عنها.
وق ��ال م�ساع ��د الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة
ل�ش� ��ؤون حقوق الإن�س ��ان �إنه ت�سنى له خالل
زيارت ��ه �إىل الع ��راق �أن يلتق ��ي ح ��واىل 30
�أيزيد ًي ��ا ،رووا ل ��ه التج ��ارب املري ��رة الت ��ي
قا�سوها عل ��ى �أيدي اجلهاديني ،مبا يف ذلك
إ�ع ��دام ه� ��ؤالء ملجموع ��ة م ��ن الأيزيدي�ي�ن،
الذي ��ن جمعوا يف مدر�سة ،ومتت ت�صفيتهم،
بعدما رف�ضوا اعتناق الإ�سالم.
ويف مطل ��ع ت�شري ��ن الأول�/أكتوب ��ر �أعل ��ن
تنظي ��م الدول ��ة الإ�سالمية �أن ��ه منح الن�ساء
والأطف ��ال الأيزيدي�ي�ن ،الذي ��ن �أ�سره ��م
يف �شم ��ال الع ��راق� ،إىل مقاتلي ��ه كغنائ ��م

ح ��رب ،مفتخ� � ًرا ب�إحيائ ��ه العبودي ��ة .و أ�ق� � ّر
التنظي ��م للم ��رة الأوىل يف الع ��دد الأول من
جملت ��ه الدعائية "داب ��ق" ،باحتجازه وبيعه
الأيزيديني كرقيق .و�إثر هجوم اجلهاديني،
حو�ص ��ر ع�ش ��رات �آالف الأيزيدي�ي�ن يف جبل
�سنج ��ار لأي ��ام ع ��دة يف �شه ��ر �آب�/أغ�سط� ��س،
فيم ��ا تع ّر� ��ض �آخ ��رون �إىل مذاب ��ح ،وظ ��ل
م�صري �آخرين جمهولاً حتى الآن.
ون ��ددت منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش
باالعت ��داءات اجلن�سي ��ة الت ��ي تتع ّر� ��ض
له ��ا الن�س ��اء الأيزيدي ��ات ،اللوات ��ي يق ��وم
اجلهادي ��ون ب�شرائه ��ن وبيعه ��ن .وقال ��ت
املنظم ��ة احلقوقي ��ة �إن "اخلط ��ف ال ��ذي
يتع ّر� ��ض ل ��ه املدني ��ون الأيزيدي ��ون� ،إ�ضافة
�إىل اال�ستغ�ل�ال املنهج ��ي له� ��ؤالء ،ميكن �أن
ي�شكال جرائ ��م �ضد الإن�سانية" .وحذر قادة
ونا�شط ��ون حقوقي ��ون �أيزيدي ��ون ب� ��أن هذه
الأقلي ��ة ال�ضارب ��ة جذوره ��ا يف التاري ��خ بات
وجوده ��ا عل ��ى �أر� ��ض �أجدادها مه ��د ًدا بفعل
�أعمال العنف والتهجري الأخرية.

حكومة هونغ كونغ تستمع لمطالب
المتظاهرين في محادثات علنية
العراقية  /متابعة
عقدت حكومة هونغ كونغ �أوىل حمادثاتها الر�سمية مع زعماء الطالب
امل���ش��ارك�ين يف ح��رك��ة "احتلوا و��س��ط ه��ون��غ كونغ" م�ن��ذ  28أ�ي �ل��ول/
�سبتمرب يف املدينة ،ملحاولة �إيجاد �سبيل �سلمي لإنهاء حركة التظاهر
واالعت�صامات .وقد عقد االجتماع يف مقر �أكادميية الطب ،وح�ضره
خم�سة من كبار امل�سئولني احلكوميني وخم�سة من ق�ي��ادات الطلبة،
حيث ت�ب��ادل اجل��ان�ب��ان وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر ،وناق�شا الإ� �ص�لاح الد�ستوري
وكيفية ان�ت�خ��اب الرئي�س التنفيذي املقبل بنظام االق�ت�راع ال�ع��ام يف
 .2017وبعد �ساعتني من املحادثات ،ذكرت رئي�سة الوفد احلكومي
ك��اري الم� ،أن "بكني و�شعب هونغ كونغ �سمعوا �شواغل الطلبة ب�ش�أن
الإ� �ص�لاح ال�سيا�سي ،لكنهم يجب �أن يلتزموا بالقانون ،وي�ضعوا يف
اعتبارهم م�صلحة ال�شعب ،وينبغي �أن يت�صدروا حث فئات املعت�صمني
ع�ل��ى �إن �ه��اء اح �ت�ل�ال امل��واق��ع يف امل��دي �ن��ة ،ال ��ذي ل��ن ي���س��اع��د ع�ل��ى حل
اخلالفات حول الإ�صالح الد�ستوري" .و�أو�ضحت الم �أن حكومة الإقليم
�سوف تعر�ض مطالب الطلبة على ال�سلطة املركزية يف بكني ،لكنها لن
تقدم تقري ًرا ر�سم ًيا ثان ًيا �إىل اللجنة الدائمة ملجل�س ال�شعب القومي
"مبثابة الربملان املركزي" كما يطالب الطلبة .وقالت �إن حكومتها
�ستبحث كيف تقدم تقري ًرا �إىل مكتب هونغ كونغ وماكاو التابع ملجل�س
ال��وزراء ال�صيني ل�شرح الآراء التي مت جمعها من خمتلف الدوائر يف
الإقليم حول الإ�صالح الد�ستوري ،بعد �صدور قرار اللجنة املركزية يوم
� 31آب�/أغ�سط�س .وا�ستجابة لطلب زعماء الطلبة يف املحادثات ،ذكرت
ال�سيدة الم �أن احلكومة املحلية �ستن�شئ من�صة جلميع الدوائر مبا يف
ذلك الطلبة وال�شباب �صغار ال�سن ،ملناق�شة التنمية الد�ستورية يف هونغ
كونغ بعد  2017يف حماولة للتو�صل �إىل توافق حول امل�س�ألة .وقد
راقب �آالف املتظاهرين املعت�صمني يف املواقع املحتلة وقائع املحادثات
التي بثها التلفزيون على الهواء ،و�أع��رب الكثريون عن خيبة �أملهم،
و�أدىل البع�ض بت�صريحات �أبدوا فيها ا�ستياءهم من عدم حدوث تقدم
يف تلك املحادثات ،ووعدوا باال�ستمرار يف مظاهر االحتجاج واالعت�صام.
وك��ان��ت ح ��دة ال �ت��وت��ر ق��د ت���ص��اع��دت يف امل��دي �ن��ة ب�ع��د ان� ��دالع ع ��دد من
اال�شتباكات بني ال�شرطة واملتظاهرين يف الأيام القليلة املا�ضية ،بعدما
�شوهد عدد من رج��ال ال�شرطة وهم يركلون متظاه ًرا مقيد اليدين
بوح�شية يف مقطع للفيديو ي��وم الأرب�ع��اء املا�ضي .وق��د �أوق�ف��ت قيادة
ال�شرطة ال�ضباط الذين �شاركوا يف �ضرب املتظاهر .وان�ضم الآالف
من املحتجني ،ومعظمهم من الطالب� ،إىل حركة "احتلوا و�سط هونغ
كونغ" للتعبري عن ا�ستيائهم من الإطار الذي و�ضعته اللجنة الدائمة
للمجل�س الوطني لنواب ال�شعب ال�صيني الختيار الرئي�س التنفيذي
املقبل للمنطقة عن طريق االقرتاع العام .وطب ًقا ملا ين�ص عليه القانون
الأ�سا�سي لهونغ كونغ وقرارات املجل�س الت�شريعي الأعلى ،ف�إن �أكرث من
 5ماليني ناخب من هونغ كونغ ميكن �أن يحددوا من الذي �سي�صبح
الرئي�س التنفيذي يف ع��ام  ،2017وذل��ك يف انتخابات تتم بطريقة
"رجل واحد و�صوت واحد" الذي مل يعمل به مطل ًقا �إبان فرتة احلكم
اال�ستعماري ال�بري�ط��اين� ..إال �أن دع��اة الدميقراطية يف هونغ كونغ
يرف�ضون ما قررته بكني من �أن يجري هذا االقرتاع احلر املبا�شر على
�شخ�صني �أو ثالثة تقوم جلنة معينة من احلكومة املركزية باختيارهم.

ألمانيا تمنع ثالث فتيات أمريكيات من االلتحاق بـ"داعش" في العراق وسوريا
العراقية  /متابعة
يف إ�ط � ��ار امل �� �س��اع��ي م��ن أ�ج� ��ل م �ن��ع ال���ش�ب��اب
والفتيات من االن�ضمام �إىل تنظيم "داع�ش"
يف �سوريا والعراق� ،أوقفت ال�سلطات الأمنية
يف مطار فرانكفورت ثالث فتيات �أمريكيات
ومت ترحيلهن �إىل ب�ل��ده��ن و��س��ط تكهنات
باحتمال ان�ضمامهن �إىل التنظيم املتطرف.
�أوق� �ف ��ت ال���س�ل�ط��ات ا ألمل��ان �ي��ة ث�ل�اث ف�ت�ي��ات

�أمريكيات يف فرانكفورت ومت ترحيلهن �إىل
بلدهن و��س��ط تكهنات ب��أن�ه��ن ك��ن يعتزمن
ال���س�ف��ر ل�لان���ض �م��ام �إىل م���س�ل�ح��ي تنظيم
"الدولة الإ�سالمية" يف �سوريا .ومت �إر�سال
ال�ف�ت�ي��ات �إىل �أ��س��ره��ن يف دن�ف��ر وك��ول��ورادو
مطلع الأ�سبوع ،بح�سب ما ذكرته متحدثة
ب��ا��س��م مكتب التحقيقات االحت� ��ادي (�إف.
بي�.آي) �أم�س الثالثاء يف وا�شنطن.
وذك� ��رت م���ص��ادر اع�لام�ي��ة �إن اث�ن�ت�ين من
الفتيات �شقيقتان من �أ�صل �صومايل (15

و 17عاما) والثالثة ( 16عاماً) من �أ�صل
�سوداين.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ا أل� �س��رة ال�صومالية
ل�ل���ص�ح�ي�ف��ة �إن ال �ف �ت��ات�ي�ن ق��ام �ت��ا ب �� �ش��راء
ت��ذاك��ره��ن ب ��أن �ف �� �س �ه��ن ،ل�ك�ن��ه مل ي ��رد على
ت�سا�ؤالت �إعالمية ح��ول اعتزامهن ال�سفر
عرب تركيا لالن�ضمام �إىل مقاتلي "داع�ش"
يف �شمال �سورية.
وقالت �إحدى ال�شقيقتني لل�سلطات الأملانية
�إنهن كن يعتزمن التوجه �إىل تركيا للدرا�سة،

بح�سب تقرير لإذاع��ة �صوت �أمريكا مطلع
ا أل��س�ب��وع .وينظر خ�براء مكافحة الإره��اب
�إىل تركيا كنقطة عبور للذين ين�ضمون �إىل
اجلماعات اجلهادية يف ال�شرق الأو�سط .ومت
�إع�لان الفتيات على �أنهن مفقودات بعدما
ت��رك��ن امل��در� �س��ة ي ��وم اجل �م �ع��ة .ومت إ�خ �ط��ار
والد الفتاة ال�سودانية بهذا الأمر من خالل
مكاملة هاتفية من املدر�سة ،وقالت الأ�سرة
الأخرى لل�شرطة �إن جوازي ال�سفر للفتاتني
و�ألفي دوالر قد فقدوا.

المعارض طاهر القادري ينهي اعتصاما استمر شهرين في باكستان
العراقية  /متابعة
انهى الزعيم الباك�ستاين طاهر القادري
هذا اال�سبوع اعت�صاما ا�ستمر �شهرين امام
الربملان الوطني يف ا�سالم اباد للمطالبة
با�ستقالة احلكومة ،م�ؤكدا يف الوقت نف�سه
انه بات يريد نقل احتجاجه اىل خمتلف
مدن البالد .وكان طاهر القادري الزعيم
ال�سيا�سي الديني ،والبطل ال�سابق يف لعبة
الكريكيت عمران خ��ان و�صال اىل ا�سالم
اب��اد يف منت�صف �آب/اغ�سط�س على ر�أ���س

م���س�يرة م��ن اج��ل "الثورة" و"احلرية"
ال�سقاط رئي�س الوزراء نواز �شريف الذي
يتهمانه ب�أنه ا�ستفاد من عمليات تزوير
كثيفة خالل انتخابات ايار/مايو .2013
وق � ��د ازع � �ج� ��ت ال� �ت� �ظ ��اه ��رات احل �ك��وم��ة
وع��رق�ل��ت ن���ش��اط امل�ستثمرين واف�سحت
امل �ج��ال ل�ب��روز ن �ظ��ري��ات ع ��دة و��ش��ائ�ع��ات
وم�ؤامرات حول دعم حمتمل من اجلي�ش
ال�ق��وي للمتظاهرين يف ه��ذا البلد ال��ذي
مت�ي��ز االن �ق�لاب��ات ت��اري�خ��ه .وب�ل��غ التوتر
ذروته يف نهاية �آب/اغ�سط�س عندما توجه

املتظاهرون الذين كانوا يحملون هراوات
نحو م�ن��زل رئي�س ال� ��وزراء ن��واز �شريف،
فواجهتهم ال�شرطة بق�سوة ا�سفرت عن
ث�ل�اث ��ة ق �ت �ل��ى وم� �ئ ��ات اجل� ��رح� ��ى .وب �ع��د
ذل��ك �سيطروا على التلفزيون الر�سمي
فرتة وجيزة .ويف وقت مت�أخر من م�ساء
الثالثاء ،قال طاهر القادري الذي يعي�ش
يف �ضاحية تورونتو بكندا ان "هذه املرحلة
من امل�سرية من اجل الثورة يف ا�سالم اباد
قد انتهت وي�ستطيع املتظاهرون العودة
اىل منازلهم" .وح�صل بع�ض املتظاهرين

الذين كانوا معت�صمني منذ �شهرين امام
الربملان ،على تعوي�ض مايل يناهز اربعة
دوالرات يف ال �ي��وم مل�ل�ازم��ة خ�ي�م�ه��م مع
اوالده��م ال��ذي تخلفوا ع��ن امل��در��س��ة ،كما
افادت �شهادات ح�صلت عليها وكالة فران�س
بر�س .وا�ضاف القادري "بات �ضروريا االن
حزم االمتعة والعودة اىل منازلنا ونحن
ن�شعر باالنت�صار" ،مو�ضحا ان قافلته
الثورية �ستزيد من التجمعات يف خمتلف
م��دن ال�ب�لاد على غ��رار م�ساعده عمران
خ��ان .وق��د نظم رئي�س ح��زب ال�ع��دال��ة يف

اال�سابيع االخرية جتمعات يف كربى مدن
اقليم البنجاب ،معقل ن��واز �شريف وقلب
احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ب��اك���س�ت��ان�ي��ة ،لنقل
"ثورته" خارج العا�صمة .وقتل ثمانية
متظاهرين خ�صو�صا ب�سبب االختناق يف
أ�ح ��د جتمعاته يف م��ول�ت��ان ال ��ذي �شاركت
فيه اع��داد ك�ب�يرة .واذا ك��ان ع�م��ران خان
نقل االحتجاجات اىل االقليم ،فقد ابقى
اي�ضا جتمعاته يف العا�صمة .لذلك مل يكن
وا�ضحا ما اذا كان خان �سيقتدي بالقادري
لينهي تظاهراته يف ا�سالم اباد.

البشير سيترشح لوالية رئاسية جديدة في انتخابات 2015
العراقية  /متابعة
انتخب الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري الذي يحكم البالد
منذ  1989جمددا رئي�سا حلزب امل�ؤمتر الوطني احلزب
احلاكم ،لي�صبح بذلك مر�شحا لوالية رئا�سية جديدة يف
االنتخابات التي �ستجرى يف  2015يف هذا البلد الذي
يعاين من الفقر واحلروب.
فقد اعلن ابراهيم الغندور م�ساعد الرئي�س ال�سوداين ان
حزب امل�ؤمتر اعاد انتخاب الب�شري رئي�سا له الثالثاء وبات
بالتايل مر�شحا لالقرتاع الرئا�سي.
واو�� �ض ��ح ان ال�ب���ش�ير ال� ��ذي ت ��وىل احل �ك��م ب �ع��د ان �ق�لاب
ع�سكري يف  1989وا�صدرت املحكمة اجلنائية الدولية
مذكرة بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد
االن�سانية وابادة يف دارفور ،اعيد انتخابه على را�س احلزب
بتاييد � 266صوتا من ا�صل .522
وق ��ال غ �ن��دور لل�صحافيني ب�ع��د ان�ت�ه��اء اج�ت�م��اع جمل�س
�شورى احلزب ثاين اعلى �سلطة حزبية بعد امل�ؤمتر العام
ال��ذي �سيعقد م��ن  23اىل  25ت�شرين االول/اك �ت��وب��ر
احل��ايل "بعد ان اجرينا االنتخابات نال االخ عمر ح�سن
الب�شري �� 266ص��وت��ا م��ن جملة  522اع���ض��اء جمل�س
ال�شورى".
وا�ضاف ان الب�شري "ح�صل بذلك على اكرث من 50+1
من اع�ضاء املجل�س ووفق لوائحنا الداخلية اذا ح�صل احد
املر�شحني اخلم�سة على ه��ذه الن�سبة ي�صبح ه��و الفائز
وبالتايل نذهب به للم�ؤمتر العام العتماده".
وك��ان املجل�س القيادي لل�سودان اعلن االثنني ان��ه اختار
خم�سة مر�شحني ليقدمهم اىل جمل�س ال�شورى ليختار
م��ن بينهم ثالثة ترفع ا�سما�ؤهم للم�ؤمتر ال�ع��ام ال��ذي
��س�ي�ن�ت�خ��ب اح��ده��م رئ�ي���س��ا ل �ل �ح��زب وب��ال �ت��ايل م��ر��ش�ح��ه
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ج��رى يف ال �� �س��ودان يف

ني�سان/ابريل .2015
وتطالب االح��زاب املعار�ضة بتاجيل االنتخابات من اجل
التو�صل لت�سوية �سيا�سية لق�ضايا البالد.
واطلق الب�شري يف كانون الثاين/يناير املا�ضي دعوة الجراء
ح��وار �سيا�سي وطني ي�شمل حتى احل��رك��ات امل�سلحة من
اج��ل حتقيق نه�ضة اقت�صادية و�سيا�سية .لكن احلركات
امل�سلحة وبع�ض االحزاب ال�سودانية املعار�ضة رف�ضت هذه
الدعوة.
ويبلغ الب�شري من العمر �سبعني عاما واعلن م��رارا عدم
رغبته يف الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية بعد ان ق�ضى خم�سة
وع�شرين عاما يف ال�سلطة .فقد �صرح غندور يف مقابلة

مع وكالة فران�س بر�س يف �آذار/مار�س املا�ضي ان "الب�شري
اعلن مرار عدم رغبته يف الرت�شح مرة ثانية ولكن القرار
يف نهائية االمر للحزب".
كما اجرى الب�شري يف اال�شهر املا�ضية عمليتني جراحيتني
ملفا�صل ركبتيه مما زاد القلق حول �صحته قبل االنتخابات
ال�ق��ادم��ة .ودع��ا الب�شري يف ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر املا�ضي
اىل اجراء ا�صالحات �سيا�سية واقت�صادية وحوار �سيا�سي
ت�شارك فيه كل االطراف مبا فيها احلركات امل�سلحة.
واثر ذلك احال عدد من قيادات حزبه للتقاعد وا�ستبدلهم
ب��اخ��ري��ن ع�ل��ى ر أ���س�ه��م ن��ائ�ب��ه االول ال���س��اب��ق ع�ل��ي عثمان
حم�م��د ط��ه وم���س��اع��ده ال���س��اب��ق ن��اف��ع ع�ل��ي ن��اف��ع اللذين

تر�شحا يف مواجهته يف جمل�س ال�شورى للح�صول على
مقعد رئا�سة احلزب.
وظل قياديون يف حزب الب�شري يطالبون بتغيري القيادات
كجزء من عملية اال�صالح احلزبي وال�سيا�سي .وقال امني
ح�سن عمر احد ه�ؤالء القادة يف حزب الب�شري لل�صحافيني
ب�ع��د االع�ل��ان ع��ن ا� �س �م��اء اخل�م���س��ة م��ر��ش�ح�ين "انا مع
اال�صالح من القاعدة حتى رئا�سة اجلمهورية".
واكد احد اع�ضاء جمل�س ال�شورى امتنع عن الت�صويت ان
ا�سماء املر�شحني اخلم�سة تدل على عدم النية يف اال�صالح
والتغيري.
وق��ال لفران�س بر�س طالبا ع��دم ك�شف ا�سمه "انا ع�ضو
جمل�س ال�شورى ع��ن والي��ة اجل��زي��رة (ج�ن��وب اخلرطوم
و�سط ال�سودان) وامتنعت عن الت�صويت وابلغت الرئا�سة
ب��ذل��ك الن اال��س�م��اء اخلم�سة املر�شحة ظلت حتكم على
مدى خم�سة وع�شرين عاما".
وا�شار اىل ان "اربعة منهم ينتمون اىل منطقة جغرافية
واحدة" ،معتربا ان ذلك "ال ميثل تنوع ال�سودان".
واالرب �ع��ة ال��ذي��ن ناف�سوا الب�شري يف االن�ت�خ��اب��ات ه��م طه
النائب االول ال�سابق وبكري ح�سن �صالح النائب االول
للب�شري ونافع م�ساعد الب�شري ال�سابق وغندور م�ساعده
احل��ايل .وهم ي�شغلون منذ  25عاما نا�صب تنفيذية يف
الدولة ومواقع حزبية .وتعود ا�صول الب�شري وبكري وطه
ونافع اىل املنطقة الواقعة �شمال اخلرطوم.
وتتهم املجموعات امل�سلحة التي تقاتل حكومة الب�شري يف
اقليم دارفور غرب البالد وجنوب كردفان والنيل االزرق
وه��ي مناطق ذات غالبية من ا�صول افريقية ،احلكومة
املركزية التي ي�سيطر عليها العرب املنتمون ل�شمال وو�سط
ال�سودان بتهمي�ش بقية االقاليم �سيا�سيا واقت�صاديا.
ويف انتخابات ني�سان/ابريل � 2015سيتم انتخاب الرئي�س
ووالة الواليات والربملان االحتادي وبرملانات الواليات
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عبطان يؤكد قرب تشكيل
لجنة تنسيقية عليا للرياضة
بغداد  -العراقية
اكد وزير ال�شباب والريا�ضة ال�سيد عبد احل�سني عبطان انه �سيتم ت�شكيل
اللجنة التن�سيقية العليا للريا�ضة يف العراق ت�ضم ممثلني عن ال��وزارة
واالوملبية والريا�ضة املدر�سية والريا�ضة اجلامعية .عبطان ولدى لقائه
رئي�س واع�ضاء املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية العراقية ومدير
عام الريا�ضة املدر�سية يف وزارة الرتبية وعدد من م�س�ؤويل ال��وزارة� ،شدد
على � �ض��رورة ت�ع��اون جميع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية والتن�سيق فيما بينها
ل�لارت�ق��اء ب��ال��واق��ع الريا�ضي يف ال �ع��راق .وب�ين ال��وزي��ر ان ال ال ��وزارة وال
االوملبية قادرتان مبفردهما على ادارة الريا�ضة دون ان تن�سجمان وتلتقيان
وتعمالن بتن�سيق عال امل�ستوى يتم يف �ضوئه ر�سم ال�سيا�سات والربامج،
وعلى هذا اال�سا�س انبثقت فكرة ت�شكيل اللجنة التن�سيقية العليا للريا�ضة
التي تت�ألف من ث�لاث �شخ�صيات من اللجنة االوملبية �سيحددها املكتب
التنفيذي ،و�سيمثل ال ��وزارة يف اللجنة دوائ��ر الرتبية البدنية واملالية
والهند�سية وال�ع�لاق��ات ب��اال��ض��اف��ة اىل االع�ل�ام ف�ضال ع��ن ممثلني من
وزارتي الرتبية والتعليم العايل وممثل عن الريا�ضة الن�سوية.

رياضة

اعداد :هاشم مهدي عصاد

اتحاد الكرة يبت في أمر مدربي منتخب الشباب ويناقش أسباب الخروج من آسيا
وق��ال ع�ضو االحت��اد يحيى ك ��رمي يف �إن "احتاد ال��ك ��رة �سيعقد اليوم
بغداد  -العراقية
اجتماعا مهما يناق�ش فيه ح�سم بقاء �أو رحيل اجلهاز الفني ملنتخب
�أعلن احت��اد الكرة� ،أن��ه �سيعقد  ،اجتماعا مهما حل�سم بقاء �أو �إبعاد ال�شباب بعد خروجه من نهائيات �آ�سيا التي �أقيمت يف ماينمار"،
اجلهاز الفني ملنتخب ال�شباب بعد خروجه من نهائيات �آ�سيا ،مبينا مبينا �أن "االحتاد �سيدر�س م�شاركة املنتخب يف مناف�سات بطولة
العرب التي �ستقام يف قطر خالل كانون الأول املقبل"
�أن االحتاد �سيناق�ش �أ�سباب اخل�سارة.

سالم هاشم :المشاكل اإلدارية أثرت على مستوى
المنتخب والمشاركة في خليجي  22ضرورية
بغداد  -العراقية
أ�ك ��د ال�لاع ��ب ال ��دويل ال �� �س ��اب��ق � �س �لام ه��ا� �ش��م� ،أن امل�� �ش ��اك��ل الإداري� ��ة
والتقاطعات �ألقت ب�ضاللها على م�ستوى املنتخب الوطني ،معتربا
�أن امل�شاركة يف خليجي � 22ضرورية للمنتخب .وقال �سالم ها�شم
يف ت�صريح �صحفي � ،إن "امل�شاكل الإداري��ة واخلالفات والتقاطعات
�ألقت بظاللها على امل�ستوى الفني للمنتخب الوطني وفق ما ظهر
عليه يف مباراتي اليمن والبحرين" ،مت�سائال "هل انتقلت عدوى
ال�سيا�سة للريا�ضة ومتى ي�ستقر حال املنتخب" .و�أ�ضاف ها�شم �أن
"الوقت �ضيق جدا ولي�س من املنطق �أن تكون م�شاركة املنتخب يف
خليجي  22ا�ستعدادية لبطوالت �أخرى" ،م�شددا على "�ضرورة
�أن تكون امل�شاركة لإثبات �أن املنتخب العراقي هو ا ألق ��وى بني دول
املنطقة.

اتحاد بناء االجسام يسمي
وفده لمونديال العالم
العراقية  -متابعة
قال رئي�س االحتاد املركزي لبناء االج�سام
فائز عبد احل�سن ان االحت��اد �سمى وفد
املنتخب الوطني لفئة املتقدمني وذل��ك
م��ن اج ��ل امل �� �ش ��ارك��ة يف م�ن��اف �� �س ��ات بطولة
العامل باللعبة التي من املزمع ان تنطلق
فعالياتها يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو
م�ن��ت �� �ص ��ف � �ش �ه ��ر ت �� �ش ��ري��ن ال �ث ��اين امل �ق �ب��ل
ومب�شاركة اكرث من  60دولة من خمتلف
قارات العامل .وبني عبداحل�سن يف ت�صريح
تابعته ( ال �ع ��راق �ي��ة )  :ان احت ��اد اللعبة
اختار باالتفاق مع اجلهاز الفني بقيادة
امل��درب علي جويد ثالثة العبني لتمثيل
العراق يف مناف�سات بطولة العامل والتي
�ست�ستمر ملدة ثالثة ايام وهم �ضرغام جار
اهلل يف مناف�سات وزن  100 +كغم وعلي
هاين يف مناف�سات وزن الثقيل وعمار علي
يف مناف�سات وزن  90كغم و�س ريافق الوفد
احلكم اال�سيوي جواد جودي .مو�ضحا انه
ورغ ��م �صعوبة املناف�سات ب�سبب م�شاركة
اب ��رز واف �� �ض ��ل ال�لاع �ب�ين يف ال �ع ��امل اال ان
احتاد اللعبة يثق كث ريا بالالعبني الثالثة
يف تقدمي م�ستوى طيب والظهور ب�صورة
مم �ي��زة يف املحفل ال �ع �امل ��ي ،وبالن�سبة لنا
ن �ع ��ول ك �ث �يرا ع ��ل ��ى ال�لاع ��ب � �ض ��رغ��ام ج ��ار
اهلل يف اح � ��راز اح ��د االو� �س �م��ة ال �ث�لاث��ة يف
مناف�سات وزن  +100كغم.
م� ��ن ج �ه ��ة اخ � � ��رى اع � �ل ��ن رئ �ي �� ��س احت� ��اد
ال �ل ��ع �ب��ة ع ��ن حت��دي��د � �ش �ه ��ر ك ��ان ��ون االول
املقبل موعدا النطالق مناف�سات بطولة
منتخبات املحافظات لفئة املتقدمني يف
العا�صمة ب �غ��داد مب�شاركة  18منتخبا
ميثلون جميع املحافظات وم��ن املقرر ان
ت�ستمر امل �ن��اف �� �س ��ات امل �ح �ل �ي��ة مل ��دة يومني
م�ش ريا اىل ان منتخب �صالح الدين توج
بلقب بطولة منتخبات املحافظات لفئة
ال�شباب وحل ثانيا منتخب كربالء فيما
ك ��ان امل ��رك��ز ال �ث��ال��ث م��ن ن�صيب منتخب
حمافظة وا�سط.

المنتخب العراقي يفوز على نظيره السوداني في مستهل مشواره ببطولة العرب لناشئين
العراقية  :سيف سالم ....
حقق منتخب العراق للناشئين بكرة القدم فوزا مستحقا على نظيره السوداني
بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما ،بمستهل مشوار المجموعة
الثانية لبطولة العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

و�سج ��ل هديف العراق الالع ب�ي�ن �سجاد مو�سى
وام �ي�ر �ص ب ��اح ال ��ذي اخت �ي�ر اف�ض ��ل الع ��ب يف
املباراة.
وكان اداء منتخبن ��ا للنا�ش ئ�ي�ن ف ��وق املتو�س ��ط
يف امل ب ��اراة وا�ستح ��وذ عل ��ى الك ��رة بن�س ب ��ة 67
 %خ�ل�ال املباراة ب�أكملها ولكن ت�سرع بع�ض
الالع ب�ي�ن يف اللم�س ��ة االخ �ي�رة �ض ي ��ع علين ��ا
م�ضاعفة غلة من االهداف يف املباراة
و�ضمن ذات املجموعة حقق املنتخب ال�سعودي
ف ��وزا كبريا على نظ �ي�ره املنتخب الفل�سطيني

بخم�سة اهداف دون مقابل
وق ��ال قح ط ��ان جثري بعد امل ب ��اراة ان منتخبنا
الوطن ��ي للنا�شئني طبق م ��ا كان مطلوبا منه
خالل املباراة االمر الذي �ساعدنا بتحقيق هذه
النتيج ��ة ول ��وال بع� ��ض االخط ��اء الدفاعي ��ة ملا
كان منتخب ال�سودان قد �سجل هدف التعادل
ونع �ت�رف ان منتخ ��ب ال�س ��ودان ه ��و منتخ ��ب
جي ��د ولدي ��ه امكانيات وطاق ��ات عالية جتعله
يف القريب العاجل من املنتخبات اجليدة
وامتن ��ى ان ي�ستم ��ر منتخبن ��ا للنا�شئني على

العبو الموصل يغادرون اليوم انطالق الجولة الخامسة لدوري الكرة ...
ص ��وب أن��دي��ة أخ��رى
وقمة نارية بين الشرطة والطلبة
بسبب الوضــع األمنــــي
بغداد  -العراقية
ينطلق ال �ي��وم اخلمي�س م��واج �ه��ات اجلولة
اخلام�سة م��ن مرحلة امل �ج �م��وع ��ات ل��دوري
ال��ك ��رة املمتاز للمو�سم اجل��دي��د – 2014
.2015
وتفتح ه��ذا اليوم املبارايات بلقاء ( ال��زوراء
مع �ضيفه نفط اجلنوب على ملعب ال�شعب

) وامل �ب��اراة الثانية ب�ين ( ك ��رب�لاء وم�صايف
الو�سط على ملعب امل�صايف )
ويوم اجلمعة �سيكون هناك مباراتني االوىل
ب�ي�ن (اذ ي �ل�ت��ق ��ي ن �ف��ط اجل �ن ��وب يف ملعبه
�ضيفه الكرخ فيما يحت�ضن ملعب ال�شعب
قمة م��واج �ه��ات اجل ��ول��ة ب�ين ح ��ام��ل اللقب
ال�شرطة ومناف�سه الطلبة.
وت�ستكمل اجلولة باقامة اربع مباريات يوم

ال�سبت امل �ق �ب��ل ,حيث يحل النفط �ضيفا
ع ��ل ��ى ال�سليمانية وب �غ��داد ي�ستقبل نفط
مي�سان واجل ��وي��ة ي�لاق ��ي الكهرباء وارب �ي��ل
ي�ضيف زاخو يف ملعب فران�سوا حريري.
ول �ف��ت اىل ان اجل ��ول ��ة � �س �ت�خ�ت �ت��م ب��اق��ام��ة
لقاءين ي��وم االح ��د املقبل ،اذ يحل احل��دود
�ضيفا على دهوك وي�ستقبل امليناء �ضيفه
النجف.

يد الجيش تتفوق على الصالح الفلسطيني
بغداد  -العراقية

بغداد  -العراقية
أ�ك ��د م ��� ��ص ��در م��ن ن ��ادي امل ��و� ��ص ��ل
ال ��ري��ا� ��ض ��ي� ،أن ال ��ري��ا� �ض ��ة �شبه
م ��ت ��وق �ف ��ة يف م ��دي� �ن ��ة امل ��و� ��ص ��ل
لم �ن �ي��ة التي
ب�سبب الأو� ��ض ��اع ا أ
تعي�شها املدينة ،مبينا �أن هناك
بع�ض الريا�ضات الفردية جتري
تدريباتها اليومية ،فيما ك�شف
�أن �أغ ��ل ��ب الع ��ب ��ي ال� �ن ��ادي ب��ك ��رة
القدم غادروا �إىل �أندية �أخرى.
وق ��ال امل ��� ��ص ��در "� ،إن "الريا�ضة
يف مدينة املو�صل �شبه متوقفة
ول ��ي ��� ��س ��ت ه � �ن� ��اك ب � ��ط � ��والت �أو
ف ��ع ��ال �ي��ات ر�سمية" ،م �ب �ي �ن��ا �أن
"الريا�ضة يف امل��دي �ن��ة تقت�صر
على بع�ض التدريبات للألعاب
الفردية".
و�أ� ��ض ��اف �أن "�أغلب العبي نادي
املو�صل بكرة القدم تركوا النادي
وغ ��ادروا �إىل �أن��دي��ة �أخ ��رى خ��ارج
املحافظة" ،مبينا �أن "الأو�ضاع
لم � �ن � �ي� ��ة امل ��� ��ض ��ط ��رب ��ة دف ��ع ��ت
ا أ
ب��ال�لاع �ب�ين �إىل امل� �غ ��ادرة لأن �ه��م
يبحثون عن ما يوفر لهم �سبل
العي�ش".

مت �ك ��ن ف ��ري ��ق اجل �ي ��� ��ش م� ��ن ال � �ف� ��وز ع ��ل ��ى
ال�صالح الفل�سطيني بفارق ع�شرة اهداف
وذلك بافتتاح م�شواره يف مناف�سات بطولة
االندية العربية التي ت�ضيفها تون�س لغاية

التا�سع والع�شرين من ال�شهر احلايل .
ا�ستطاع العبو اجلي�ش من فر�ض هيمنتهم
على اللقاء منذ بدايته حيث متكنوا من
ان�ه��اء ال�شوط االول بنتيجة (10 – 19
)  ،وا�ستمر اداء الفريق بالت�صاعد وبناء
الهجمات بال�شكل ال�صحيح لتنتهي املباراة

بنتيجة (. )29 – 39
وع �ب��ر م � ��درب ال �ف ��ري ��ق ح �ي ��در غ � ��ازي ع��ن
�سعادته الكبرية مبا حتقق يف اللقاء من اداء
ونتيجة وه��و بنف�س الوقت حافز للفريق
من اجل حتقيق نتائج اف�ضل يف املباريات
املقبلة .

السبت انطالق نهائيات معسكر تدريبي لسباح عراقي
تحضيرا للدورة العربية
دوري الصاالت النسوي
بغداد  -العراقية

بغداد  -العراقية

تنطلق ي��وم ال�سبت املقبل نهائيات
الدوري العراقي الن�سوي املمتاز لكرة
القدم لل�صاالت يف العا�صمة بغداد.
وق � ��ال رئ �ي �� ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �� �س ��وي��ة يف
االحت��اد العراقي امل ��رك��زي لكرة القدم
يحيى كرمي ،ان "املناف�سات �ستنطلق
ي��وم ال�سبت املقبل ،امل ��واف��ق للخام�س
وال �ع �� �ش ��ري��ن م��ن �شهر ت�شرين الأول
اجل� ��اري ،ع ��ل ��ى ملعب كلية ال�ترب �ي��ة ال ��ري��ا� �ض �ي��ة ل��ل �ب�ن��ات يف
الوزيرية" .و�أو� �ض ��ح ك ��رمي ان "املناف�سات �ست�شهد م�شاركة
�أندية من خمتلف املحافظات العراقية" ،مبينا ان "اللجنة
الن�سوية ت�سعى الظ�ه��ار املناف�سات ب�أف�ضل � �ص ��ورة ممكنة،
وال�سيما انها �ست�شهد مناف�سة قوية بني خمتلف االندية
وب��روز خامات كروية �ست�شق طريقها للمنتخبات الوطنية
للن�ساء".

اكد رئي�س االحتاد املركزي لل�سباحة �سرمد عبداالله ان ال�سباح بكر �سالم
�سينتظم يف مع�سكر طويل االمد يف تون�س ابتدا ًء من وي�ستمر حتى �شهر
اب من  2015يف اطار حت�ض ريات ال�سباح املذكور للم�شاركة يف مناف�سات
البطولة العربية لفئة ال�شباب التي مل يتم حتديد ا�سم ال��دول��ة التي
�ست�ضيف فعالياتها ف�ضال عن امل�شاركة يف ال��دورة العربية التي �ستقام
العام املقبل .وا�ضاف عبداالله ان "تدريبات ال�سباح بكر �سالم �ستكون
حتت ا�شراف املدربني التون�سيني معز اخلياري ومنري ال�ساحلي ف�ضال عن
خو�ضه تدريبات م�شرتكة مع العبي املنتخب التون�سي".
كما �سي�شارك ب�صورة منتظمة يف البطوالت املحلية التي �ستقام يف تون�س
واي�ضا �سي�شارك يف عدد من البطوالت الدولية التي �ستقام يف دول ا�سبانيا
وفرن�سا واملانيا" ،م�ش ريا اىل ان "الالعب امل��ذك ��ور تنتظره م�شاركة يف
مناف�سات بطولة العامل التي �ستقام يف مدينة كازان الرو�سية خالل �شهر
ني�سان من العام املقبل ،لكن يبقى الهدف االكرب هو امل�شاركة يف البطولة
العربية لل�شباب ودورة االلعاب العربية".

املن ��وال وان يت�صاع ��د احلما� ��س داخ ��ل نفو� ��س
الالعبني لكي نحقق نتيجة تر�ضي اجلمهور
وال�شارع العراقي التواق للمنتخبات الوطنية
وق ��د �شاه ��دت اجلماهري العراقي ��ة او اجلالية
العراقي ��ة املتواج ��دة يف العا�صم ��ة القطري ��ة
وه ��ي ت�سان ��د منتخبن ��ا الوطن ��ي للنا�ش ئ�ي�ن
وه ��ذا يزيدن ��ا ا�ص ��رارا ف ��وق ا�ص ��رارا لتحقي ��ق
الف ��وز يف جميع املباريات ه ��ذا ويلعب املنتخب
الوطن ��ي للنا�شئني يوم اجلمع ��ة امام املنتخب
الفل�سطيني وبعدها امام املنتخب ال�سعودي.

أحمد عباس
ال يحق التحاد الكرة تجميد عمل أمين السر
بغداد  -العراقية
ن�ف��ى اخل �ب�ير ال �ك��روي وام�ي�ن ��س��ر احت��اد
الكرة ال�سابق احمد عبا�س ،ان يكون هناك
فقرة يف اللوائح تتيح الحتاد الكرة جتميد
عمل ام�ين �سر االحت��اد احل��ايل الدكتور
� �ص �ب��اح ر� �ض��ا .وق� ��ال ع �ب��ا���س ان :ال�ن�ظ��ام
الداخلي لالحتاد ين�ص على �أمانة ال�سر
��س��واء بالن�سبة لتعيينه ام إلع�ف��ائ��ه فهي
من �صالحية رئي�س احتاد الكرة العراقية
ح�صرا ،ويعر�ض ذلك على الهيئة االدارية
لالحتاد ،مبينا ،اما مو�ضوع التجميد فال
توجد فقرة يف النظام الداخلي (املتوفر
لدي) ت�شري اىل ذلك ،عاداً ،التجميد غري
ّ
موجود يف فقرات النظام الداخلي الحتاد
الكرة .وا�ضاف  :حتى االن ال اعلم ال�سبب
احلقيقي يف مو�ضوع اخل�لاف ب�ين امني
لدي �أي تفا�صيل حقيقية للبت يف املو�ضوع بغ�ض
ال�سر واع�ضاء االحت��اد ،ولي�س ّ
النظر عما تداولته و�سائل االعالم ب�شكل �سطحي و�شبكة التوا�صل االجتماعي.

كرار جاسم
واثق من اختياره ضمن تشكيلة المنتخب لخليجي  22وامم اسيا
بغداد  -العراقية
ع�ب�ر ال�ل�اع��ب ك� ��رار ج��ا��س��م ع��ن ثقته
ب��اخ �ت �ي��اره � �ض �م��ن ت���ش�ك�ي�ل��ة امل�ن�ت�خ��ب
الوطني التي �ست�شارك يف خليجي 22
وامم ا�سيا  .وق ��ال جا�سم يف ت�صريح
ان امل�ستوى ال��ذي اق��دم��ه م��ع فريقي
اال��س�ت�ق�لال االي� ��راين يجعلني واث�ق��ا
م��ن ت��واج��دي �ضمن ت�شكيلة املنتخب
ال��وط �ن��ي ال �ت��ي ��س�ت���ش��ارك يف خليجي
 22وامم ا�سيا اللتني �سي�شارك فيهما
املنتخب خ�لال ال�شهر املقبل ومطلع
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل .وا�� �ض ��اف :ان ال�ل�ع��ب يف
دوري ق� ��وي م �ث��ل ال� � ��دوري االي� ��راين
يجعل جاهزيتي اكرب من ان اكون يف الدوري العراقي وهو ما يدفعني اىل التفا�ؤل
والثقة باللعب مع املنتخب جمددا.
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نجوم الكرة العراقية...

تألألوا في سماء الكرة العربية واالسيوية والعالمية
العراقية  :سيف سالم ...

كأس العالم

بدايته موهبته الكروية

تس��تعرض جريدتنا ابرز الالعبين الذين تألقوا في مالعبنا والمالعب العربية واآلس��يوية والعالمية في ثمانينيات وتس��عينيات القرن �ش ��ارك با�س ��ل كوركي� ��س م ��ع منتخ ��ب الع ��راق الوطن ��ي يف ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل ب ��د�أ حيات ��ه مث ��ل الكث�ي�ر م ��ن جن ��وم الك ��رة العراقي ��ة م ��ع الف ��رق ال�شعبي ��ة هاوياً
 ،1985حيث ت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل التي جرت عام  1986يف املك�سيك ملع�شوقت ��ه كرة القدم وان�ض ��م ملهارته مع نادي �شباب الرمادي يث اكت�شف موهبته
الماضي وقدموا لبلدنا العديد من االنجازات التي تسجل في تاريخهم الكروي باحرف من نور ومن ابرز هؤالء النجوم..
وق ��د �ش ��ارك يف املب ��اراة الأوىل �ض ��د البارغ ��واي ويف املب ��اراة الثاني ��ة �أم ��ام بلجي ��كا
تعر�ض �إىل الطرد من حكم املباراة مما �أدى �إىل انتهاء م�شواره يف ك�أ�س العامل.
حبيب جعفر
دخ ��ل الكاب�ت�ن حبي ��ب جم ��ال التدري ��ب ،وكي ��ف ال وهو �صاح ��ب اخل�ب�رة الدولية ام ��ا م ��ن ناحية التدريبية فهو عم ��ل كم�ساعد مدرب لزيكو واالن هو املدير الفني
الطويل ��ة و�صاح ��ب االجن ��ازات م ��ع انديته وكي ��ف ال وهو من ا�شرف عل ��ى تدريبه مع املنتخب االول
كب ��ار املدربني ونال الكثري من ال�شهادات التدريبية احدها من االحتاد الإنكليزي
و أ�خ ��رى م ��ن ال�سوي ��د و�أخرى ب�أ�ش ��راف االحتاد العراق ��ي فبدا كم�ساع ��د للمدرب
فالح حسن
ثائ ��ر احم ��د فمدرب ��ا للطلبة و�أخ�ي�را مدربا لنادي الك ��رخ ،كما ي�ساه ��م بالأ�شراف
على مدر�سة كروية يف مدينة ال�صدر.

حبي ��ب جعف ��ر الع ��ب ك ��رة قدم عراق ��ي �ساب ��ق وا�سمه الكام ��ل حبيب جعف ��ر عكال
الربيع ��ي من موالي ��د  1966يعترب حبيب جنم من جنوم الك ��رة العراقية بد�أت
موهبت ��ه بالظه ��ور يف منت�ص ��ف الثمانينات م ��ن القرن املا�ضي ،ق ��دم الكثري للكرة
العراقي ��ة حت ��ى اعت�ب�ر �أح ��د �أ�شه ��ر جن ��وم الك ��رة العراقي ��ة واخت�ي�ر ثال ��ث �أف�ضل
الع ��ب يف الق ��رن املا�ض ��ي للكرة العراقي ��ة ،فهو العب مهاري كب�ي�ر ميتاز ب�سرعته
ومراوغاته ومكره الكبري ذو عقل وفكر رائع ،فرغم ق�صر قامته فقد احرج �أكرب
حرا�س املرمى ب�أهدافه واحرج �أكرب املدافعني مبهارته وتالعبه بهم فاثبت نف�سه
باسل كوركيس
وجع ��ل م ��ن ا�سم ��ه وجودا عل ��ى خارطة جن ��وم املنتخ ��ب الوطني الذي ��ن كان مليئا
بالنجوم يف فرتة الثمانينات فكانت دورة اخلليج الثامنة بداية جنوميته و�شهرته
املدربني با�س ��ل كوركي� ��س حن ��ا  ،العب ك ��رة قدم عراق ��ي �سابق .مث ��ل منتخب الع ��راق لكرة
و�شكل ثالثيا رائعا مع �سعد قي�س وليث ح�سني وا�شرف على تدريب كبار
الق ��دم ون ��ادي ال�شباب العراقي يف فرتة الثمانينيات .كان ميتلك كل ميزات العب
الو�سط الناجح ،فهو مراوغ جيد وميرر الكرات ور�أ�سه مرفوعاً ،كذلك له القدرة
بداية مع الفرق الشعبية
على �ضبط �إيقاع اللعب وفق الظروف التي يحتاجها فريقه،
بداية النجم حبيب جعفر كانت مع الفرق ال�شعبية حاله كحال ابرز جنوم العراق
ولك ��ن البداي ��ة الفعلي ��ة كانت على يد امل ��درب ع�صام ال�شيخ ع ��ام  1978يف مركز
�شباب الفار�س العربي ونتيجة حل�سه الكروي الكبري ومهارته مت ا�ستدعائه لنادي
الطلب ��ة ع ��ام  1983ويف نف� ��س الع ��ام �ش ��ارك مع منتخ ��ب النا�شئني ث ��م ا�ستدعى
للم�شارك ��ة م ��ع منتخب ال�شباب عام  1985على ي ��د املدرب واثق ناجي فاملنتخب
الوطن ��ي عل ��ى يد املدرب الربازيلي ايدو حيث �ش ��ارك مع املنتخب الثاين الن�شغال
املنتخ ��ب الوطن ��ي يف بطول ��ة كا�س الع ��امل يف املك�سي ��ك عام  1986ف ��كان ظهوره
الأول يف بطولة اخلليج الثامنة حيث �أبدع هناك ثم �شارك مع نادي الر�شيد
ب ��د�أت رحل ��ة حبي ��ب جعف ��ر مع ال ��دوري العراق ��ي عندم ��ا مت ا�ستدعائ ��ه للعب مع
ن ��ادي الطلب ��ة فريقه االم وذلك ع ��ام  1983حيث كانت �أول مباراة له يف الدوري
العراقي مع الطلبة �ضد نادي القوة اجلوية وانتهت املباراة يومها بالتعادل و�سجل
حبي ��ب هدف ��ه الأول يومه ��ا بال ��دوري املمتاز وعل ��ى ملعب ال�شع ��ب ويف �أول مباراة
يلعبه ��ا بالدوري العراق ��ي املمتاز و�سجله حافل بالإجن ��ازات وااللقاب مع االندية
الت ��ي مثله ��ا فح�صل مع الطلبة و�صافة ال ��دوري العراقي مو�سم  83-82كذلك
احلال يف مو�سم  84-83وح�صل مع الطلبة لقب الدوري لأول مرة مو�سم -85
 86ويف عام  1985انتقل للعب يف �صفوف نادي الر�شيد وملدة  5اعوام وح�صل
مع ��ه على  3القاب للدوري مو�س ��م  87-86ومو�سم  88-87ومو�سم 89-88
والو�صي ��ف مو�س ��م  90-89وبعد امر تفكيك نادي الر�شيد انتقل للعب مع نادي
الط�ي�ران وملو�سم واحد فقط هو مو�سم  1991-1990وعاد بعدها مع الطلبة
وتعر� ��ض يف مو�س ��م � 93-92إىل ا�صابة بليغة ابعدته ع ��ن املالعب ملدة عام كامل
تقريب ��ا ورغ ��م ذلك ح�ص ��ل الطلبة على لقب ال ��دوري ومل ي�شرتك اال يف مباريات
الدوري الأخرية وح�صل معه بعدها على و�صافة الدوري العراق مو�سم 99-98
وكان مو�س ��م  2001/2001اخر موا�سم االلقاب حلبيب جعفر حيث رفع لقب
الكا� ��س وال ��دوري مع ناديه الطلب ��ة وح�صل حبيب على الكثري م ��ن االلقاب منها
�أف�ض ��ل العب عراقي لث�ل�اث موا�سم ه ��ي  2001/1998/1992كما احرتف
يف موا�س ��م ع ��دة يف ال ��دوري القط ��ري واللبناين والعم ��اين ولكنه �سرع ��ان ما كان
يع ��ود لنادي ��ه االم الطلب ��ة ال ��ذي لعب معه اخ ��ر مبارياته يف ال ��دوري العراق حتى
اعتزل اللعب عام 2004
عالم التدريب للنجم حبيب جعفر :

ف�ل�اح ح�س ��ن الع ��ب �سابق كبري ملنتخب الع ��راق الوطني .ول ��د يف ( مدينة ال�صدر
حالي� �اً ) يف بغ ��داد ع ��ام  1951م ��ن عائل ��ة فق�ي�رة تعم ��ل بالزراع ��ة .ق ��دم الكثري
للك ��رة العراقي ��ة وكان امل ��ع جنوم الف�ت�رة الذهبية للك ��رة العراقي ��ة يف ال�سبعينات
والثمانين ��ات من القرن الع�شرين .واملدي ��ر االداري لنادي الزوراء وع�ضو االحتاد
العراق ��ي واخت�ي�ر فالح ح�س ��ن من �ضمن �أف�ضل” “ 8ثماني ��ة العبني وقد اجرت
جمل ��ة اجلي ��ل العربي هذا اال�ستطالع ال ��ذي اعتمد على خم�س ��ة عنا�صر رئي�سية
ه ��ي االجن ��از والتفوق والأ�سلوب وطول البق ��اء والت�أثري على اجلماهري ومن بني
بداية حياته الكروية
الالعب�ي�ن الع ��رب الذين اختارته ��م املجلة يف اال�ستطالع النج ��م امل�صري �إبراهيم
ب ��د أ� حيات ��ه الريا�ضية مع الف ��رق ال�شعبية يف منطقة حي الريا� ��ض ببغداد� ،إن�ضم ح�سن والقطري من�صور مفتاح والكويتي وائل �سليمان والبحريني حمود �سلطان
ع ��ام � 1977إىل ن ��ادي ال�سعدون الذي كان يلعب بدوري الدرجة الثانية ،ويف عام وال�سعودي �سعيد العويران والتون�سي �شكري الواعر
� 1979أن�ضم �إىل �صفوف �شباب فريق الأمانة وبعد مو�سمني �إن�ضم �إىل
الفريق انجازاته الكروية في كاس الخليج
الأول �إىل جان ��ب نخب ��ة م ��ن �أف�ض ��ل الالعبني ال�شب ��اب الذين �أ�صبح ��وا فيما بعد
جنوم� �اً للك ��رة
العراقي ��ة الكب ��ار �أمثال كرمي حمم ��د عالوي ،ناط ��ق ها�شم ،كرمي ب ��دا م�سريت ��ه الكروي ��ة م ��ع املنتخ ��ب يف دورة اخللي ��ج الرابع ��ة ع ��ام  1976يف
عريبي
كامل ،غامن
الدوح ��ة واخلام�س ��ة يف ملعب ال�شعب الدويل ع ��ام  ...1979حيث �شهدت هاتني
الدورت�ي�ن ت أ�ل ��ق ف�ل�اح ح�سن ...ولع ��ب دوراً كبريا من خ�ل�ال ت�سجيل فالح ح�سن
أبرز إنجازاته
للأهداف و�صنعه لها ...وخا�ص ًة اهدافه يف بطولة اخلليج الرابعة والتي ابتدئها
يف  27مار� ��س  1976عندم ��ا �سج ��ل اله ��دف الأول للع ��راق عل ��ى عم ��ان عندم ��ا
�أرتب ��ط ا�س ��م با�س ��ل كوركي� ��س ب�أبرز الإجن ��ازات الت ��ي حققتها
املنتخب ��ات والأندية فزن ��ا بنتيج ��ة  0:4ث ��م ع ��اد لي�سج ��ل يف  29مار� ��س  1976هدفن ��ا الث ��اين على
إجنازات:
العراقية يف ثمانينيات القرن املا�ضي ومن �أبرز هذه ال
البحرين عندما فاز العراق بنتيجة  ...1:4ثم �سجل يف � 1إبريل  1976هدفنا
الثالث �ضد ال�سعودية عندما فزنا بنتيجة  1:7ويف بطولة اخلليج اخلام�سة ت�ألق
خليجي 7
ف�ل�اح ح�سن �أي�ض� �اً و�سجل يف  30مار�س  1979هدف العراق الأول �ضد الكويت
عندم ��ا ف ��از الع ��راق بنتيج ��ة  ...1:3ث ��م ع ��اد م ��رة �أخ ��رى يف � 4إبري ��ل 1979
فوز املنتخب الوطني بلقب خليجي  7يف م�سقط عام 1984
لي�سج ��ل ه ��دف الع ��راق الثالث �ضد الإم ��ارات عندما ف ��ازت الع ��راق بنتيجة 0:5
وا�ستم ��ر ثعل ��ب الك ��رة العراقي ��ة بت�ألقه و�سج ��ل يف � 6إبري ��ل  1979هدفني �ضد
دورة مرليون
عمان عندما فاز العراق بنتيجة  ...0:7وا�ستمر بالعطاء لي�سجل اخر اهدافه يف
دورات اخلليج يف � 8إبريل  1979وهو هدف العراق الأول �ضد ال�سعودية عندما
فوز املنتخب الوطني ببطولة مرليون الدولية يف �سنغافورة يف العام ذاته.
فازت العراق بنتيجة
الدورة العربية في المغرب

كان ��ت م�ساهمته كبرية يف �إحراز املنتخب الث ��اين امليدالية الذهبية بدورة الألعاب
العربي ��ة ال�ساد�س ��ة التي جرت يف املغرب ع ��ام  ،1985حيث متكن من �صنع هدف
التع ��ادل للمنتخ ��ب الوطن ��ي ال ��ذي �سجل ��ه �أحم ��د را�ض ��ي يف مرم ��ى ال�سعودي ��ة يف
املباراة �شبه النهائية عرب متريرة منوذجية وكذلك �إحرازه هدف الفوز يف مرمى
احلار�س املغربي ال�شهري بادو الزاكي عن طريق �ضربة ر�أ�س يف ال�شوط الأول من
املباراة النهائية

هشام محمد
ه�ش ��ام حمم ��د الع ��ب كرة قدم عراق ��ي �سابق وا�سم ��ه الكامل ه�ش ��ام حممد فيا�ض
م ��ن موالي ��د عام  1974الرمادي العب موهوب من الط ��راز النادر ميتلك ح�س
تهديف ��ي رائع ،فرغم ق�صر قامته جت ��ده ي�سجل �أجمل الأهداف برا�سه �أو بحركه
هوائي ��ة �أو بقدم ��ه حي ��ث ا�شته ��ر باهدافه اجلميل ��ة و�أ�صبح يف ف�ت�رة من الفرتات
�أف�ضل مهاجم يف العراق

راونيتش يعبر وفافرينكا يودع دورة بازل
العراقية  -متابعة

بلغ الكندي ميلو�ش راونيت�ش ال��دور الثاين من بازل يف حني
خرج فافرينكا مبكراً.
ت�أهل الكندي ميلو�ش راونيت�ش امل�صنف رابعاً �إىل الدور الثاين
م��ن دورة ب��ازل ال�سوي�سرية لكرة امل�ضرب البالغة جوائزها
 1.45مليون يورو بفوزه على الأمريكي �ستيف جون�سون
 )7-4( 7-6و.6-4
وحل��ق ب��ه ال �ك��روات��ي اي�ف��و كارلوفيت�ش ال�ث��ام��ن بتغلبه على

الت�شيكي لوكا�س رو�سول  )7-4( 7-6و.6-3
وخ��رج ال�سوي�سري �ستاني�سال�س فافرينكا الثالث بخ�سارته
�أمام الكازخ�ستاين ميخائيل كوكو�شكني  4-6و)7-1( 7-6
و.3-6
ويف الدور الأول �أي�ضاً ،فاز الأملاين بنيامني بيكر على الربتغايل
غا�ستاو ايليا�س  6-3و ،6-2والفرن�سي كيني دي �شيرب على
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ف�ي��دي��ري�ك��و دل ب��ون�ي����س  )7-3( 7-6و،7-5
والكرواتي ايفان دودي��غ على ال�سوي�سري ماركو �شيودينيللي
 6-4و )7-9( 6-7و.6-4

روما يسقط في االولبميكو  ...والبارسا يعود لسكة االنتصارات االوربية
العراقية  -متابعة
هزم فريق بايرن ميونخ االملاين م�ست�ضيفه نادي روما ب�سبعة اهداف مقابل
هدف يف اجلولة الثالثة من دوري ابطال اوربا املباراة التي اقيمت على ملعب
االوملبيكو �شهدت عودة بن عطيه اىل ملعب االوملبيكو و�شهدت �سيطرة بفاريه
توجت ب�سبعة اه��داف تناوب عليها ( روب��ن يف منا�سبتني وليفاندوف�سكي
وماريو كوتزه وتوما�س مولر و�شاكريي )
ويف ذات املجموعة اخلام�سة �سقط مان�ش�سرت �ستي بفخ التعادل مع م�ضيفه
�سي�سكا مو�سكو وق��اد ليو مي�سي فريق بر�شلونه للفوز على اياك�س بثالث
اه��داف مقابل ه��دف تناوب عليها النجم ( نيمار ) يف الدقيقة  8و زاده��ا
مي�سي يف الدقيقة  25وقل�ص روزالن اريك�سون الفارق الياك�س يف الدقيقة
 66وا�ضاف بعدها �ساندرو رامريي�س الهدف الثالث للبار�سا يف الدقيقة 75
ويف نف�س املجموعة فاز باري�س �سان جرمان على ابويل بهدف حمل توقيع
ادي�سون كافاين يف الدقيقة 66
ويف املجموعة ال�سابعة متكن فريق �شالكة من التغلب على �سبورتينغ ل�شبونة
باربعة اهداف مقابل ثالثة ويف ذات املجموعة ا�ستطاع �شاختار من اكت�ساح
باتي بوري�سوف البالرو�سي ب�سبعة اهداف دون مقابل

هن ��اك امل ��درب ح�س ��ن فرحان حيث �ضمه فيم ��ا بعد للن ��ادي الأول لفريق الرمادي
وكان ذل ��ك ع ��ام  1993بعده ��ا ا�ستدع ��ي للمنتخ ��ب الأوملب ��ي بقيادة امل ��درب �أنور
ج�س ��ام فمنتخ ��ب ال�شب ��اب ع ��ام  1996عل ��ى ي ��د امل ��درب مظف ��ر ن ��وري ث ��م انتقل
لن ��ادي الزوراء عل ��ى يد �شيخ املدربني عمو بابا الذي يعت�ب�ر �صاحب الف�ضل عليه
بنجوميت ��ه والتح ��ق فيم ��ا بع ��د يف �صف ��وف املنتخب الوطن ��ي ع ��ام  1998بقيادة
املدرب ناجح حمود حيث �أبدع مع املنتخب كما �أبدع مع مع�شوقته الكرة الزورائية
و�سج ��ل م ��ا يق ��ارب  28هدف ��ا م ��ع املنتخ ��ب واك�ث�ر م ��ن  150هدف ��ا يف ال ��دوري
العراقي.
انجازاته الكروية
يعت�ب�ر ه�ش ��ام حمم ��د ابرز الالعب�ي�ن ال ��ذي �ساهموا مع ن ��ادي ال ��زوراء للح�صول
عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن الألق ��اب املحلي ��ة كال ��دوري العراق ��ي املمت ��از �أو الك�أ� ��س والق ��اب
أ�خ ��رى خارجي ��ة كبطول ��ة ال�صداق ��ة وال�س�ل�ام يف الإم ��ارات والت ��ي كان هدافه ��ا
وو�صي ��ف ك أ�� ��س الك�ؤو� ��س الآ�سيوية الذي بهدفه و�ص ��ل الزوراء للمب ��اراة النهائية
 ح�ص ��ل عل ��ى لقب �أف�ضل مهاج ��م يف العراق ع ��ام  1998وكان ذلك عن ا�ستقاقكب�ي�ر � -أول الع ��ب عراق ��ي ي�سج ��ل  5اه ��داف يف ت�صفي ��ات كا�س الع ��امل يف مباراة
واح ��دة من ��ذ م�شاركة العراق وكان ذلك يف بغداد عندما فزنا على مكاو � 0-8سنة
 - 2001اختي ��اره �أف�ض ��ل �شخ�صي ��ة ريا�ضية من قبل تلفزيون العراق ك�أف�ضل
�شخ�صي ��ة ريا�ضي ��ة وكان ذلك عام  - 2002هداف الدوري العراقي امللغى مو�سم
 2003-2002بر�صيد  22هدفا حتى توقفه  -رابع �أف�ضل هداف يف العامل يف
ت�صفي ��ات كا� ��س العامل عام  - 2003و�أف�ضل العب عراق ��ي عام  - 2005ح�صل
عل ��ى �أف�ض ��ل الع ��ب يف ع ��ام  2011يف ا�ستظ�ل�اع جري ��دة موندي ��ال -ال ��دوري
العراق ��ي م ��ع الزوراء()2011-2006-2001-2000-1999ك�أ� ��س
العراق()2000-1999-1998-1996ك�أ� ��س املثاب ��رة (ال�سوبر)(-1998
2000-1999
مشاركاته الدولية
ابتد�أت م�شاركات ه�شام حممد الدولية حلظة ان�ضمامه �إىل نادي الزوراء عام  1999الذي
ق ��دم ه�ش ��ام حمم ��د �إىل املنتخب الوطن ��ي الأول حيث ب ��دات م�سريته الدولي ��ة الفعلية رغم
ا�شرتاك ��ه يف منتخ ��ب ال�شب ��اب والأوملب ��ي قبل هذه الف�ت�رة ،ففي هذه الفرتة فق ��ط برز ا�سم
جديد يف �سماء الكرة العراقي ا�سم جنم هداف المع و�سجل �أول اهدافه الدولية ذلك العام
ام ��ام الأردن يف مب ��ارة ودي ��ة يف بغ ��داد انتهت بفوز الع ��راق  ،0-2كما �ش ��ارك بنف�س العام مع
املنتخ ��ب بت�صفي ��ات الأمم الآ�سيوي ��ة وال ��دورة العربي ��ة التا�سعة يف الأردن و�سج ��ل يف الدورة
العربي ��ة  3اه ��داف احده ��م عل ��ى الأردن عندم ��ا خ�سرن ��ا  1-2وهدفني اخرين �ض ��د لبنان
عندم ��ا فزن ��ا بنتيج ��ة  ،0-4و�ش ��ارك مع ن ��ادي الزوراء يف بطول ��ة نادي ال�شع ��ب يف الإمارات
و�ساه ��م كث�ي�را بتحقي ��ق لقبه ��ا وح�ص ��ل يومها هن ��اك على لقب ه ��داف البطول ��ة ف�سجل 4
اهداف يف �أوىل مباريات البطولة �ضد نادي ا�سود نيجرييا وانتهت املبارة زورائية  0-6كما
�سجل هدف الفوز على اخلليج االماراتي وانتهت املبارة زورائــــــــية � 1-صفر .

بالتيني
ُ
يقدم اقتراحًا بادخال البطاقة البيضاء
العراقية  -متابعة
ط��ال��ب رئ�ي����س االحت ��اد الأوروب � ��ي لكرة
ال �ق��دم "مي�شيل بالتيني" م��ن جلنة
ت�شريع قوانني اللعبة منح حكم ال�ساحة
املزيد من الأ�سلحة مل�ساعدته لل�سيطرة
ع�ل��ى امل �ب��اري��ات �أك�ث�ر يف امل�ستقبل عن
ط��ري��ق ادخ � ��ال "البطاقة البي�ضاء"
ال� �ش �ه��اره��ا يف وج ��ه �أي الع ��ب ي �ح��اول
االعرتا�ض �أو التحدث مع احلكام.
�أ�سطورة يوفنتو�س �أكد �أن كرثة حتدث
واعرتا�ض الالعبني على احلكام و�صل
حل��د االع� �ت ��داء ال �ل �ف �ظ��ي ،وه ��و م��ر���ض
ووباء حقيقي يهدد قيمة رجل القانون
ع �ل��ى �أر� � ��ض امل �ل �ع��ب ،وي �ت��وج��ب ات �خ��اذ
ق ��رارات حا�سمة يف ه��ذا ال�صدد النهاء
هذه الظاهرة متا ًما والتي تفاقمت �أكرث
من �أي وقت م�ضى يف ال�سنوات اخلم�س
الأخرية رغم �إقرار وتطبيق قانون انذار
الالعب يف حالة مل�سه جل�سد احلكم.
و�سيتوجب ع�ل��ى ال�ف��ري��ق ال ��ذي ت�شهر
يف وجه �أح��د العبيه البطاقة البي�ضاء
اللعب ملدة  10دقائق بـ 10العبني فقط ،وذل��ك ح�سب االق�تراح ال��ذي قدمه بالتيني
�أثناء حفل تقدمي كتاب �سريته الذاتية اليوم اخلمي�س.
وقال بالتيني "ال ينبغي اخللط ب�أي �شكل من الأ�شكال بني البطاقة البي�ضاء وال�صفراء
هناك فارق بينهما ،البطاقة ال�صفراء ت�شهر �أثناء �سري اللعب وب�سبب الكرة".
كما �صاحب ال 59عا ًما رفع عدد التغيريات خلم�س من بينهم تغيريين ميكن للمدرب
�إجرائهما فقط خالل اال�سرتاحة ،وقال "يجب منح املدربني تغيريين بني ال�شوطني مع
احلفاظ على الثالث تغيريات الأخرى.
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تحقيقـــــــــات

يع��د تاري��خ الكتب والمكتب��ات جانبا مهما في علم المكتب��ات وهو تاريخ
طويل مع بداية الحضارة االنس��انية وواس��ع ألنه يسير مع مراكز الحضارة
وينتقل معها ولهذا ليس من السهل تحديد الزمان والمكان الذي بدأت فيه
الكتب والمكتبات بالظهور ولكن ما كشف عنه التاريخ االنساني حتى اليوم
وان للمكتبات الدور الكبير في انعكاس مس��توى التقدم للش��عوب ونش��ر
المب��ادئ والقيم التقدمية وتوجيه االفراد للمس��اهمة ف��ي تطور المناهج
االنس��انية وتقدم المجتمع��ات وان تطور الثقافة والفك��ر لكل مجتمع ير
تبط اشد االرتباط بالوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي لكل بلد عبر
سيرته التاريخية والمكتبات هي احد الروابط التي تحوي الماضي والحاضر
والعم��ل من اجل المس��تقبل في هذا الجانب الحي��وي وتعتبر المكتبات هي
الم��رأة للمجتمع��ات من خالل منهجه��ا والدور الذي تلعبه م��ن اجل تقدم
البلدان وان اولى المكتبات قد ظهرت في العالم العربي وبالتحديد في بالد
ما بين النهرين ووادي النيل .

ثقافة المجتمع تأتي من المطالعة والمتابعة

المكتبـــة مدرســـة الشعــــب
العراقية  /فيصل سليم

المكتبـــات مـــــرأة
المجتم��ع من اجل
التقدم

اول��ى المكتب��ات في
بـالد وادي الرافديـــن
ووداي النيل

لي��س هن��اك ش��يء
يعلــو منزلــــــة على
الكتاب

ويق ��ول عام ��ر اجلبوري احد ا�ص ��حاب املكات ��ب يف بغداد ان
كلم ��ة مكتبة كلم ��ة حديثة يف العامل العربي ومل ت�س ��تخدم
اال يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر فقد ا�س ��تخدم الع ��رب كلمة دار
وكلم ��ة خزانه للدالل ��ة على املكتبة و ميكن القول ان اعظم
اخ�ت�راع ثالث ��ة اجن ��ازات ح�ض ��ارية كان له ��ا اك�ب�ر االثر يف
تطور الكتب واملكتبات هي اخرتاع احلروف الهجائية ومن
ث ��م الكتاب ��ة ثم اخ�ت�راع ادوات الكتابة خا�ص ��ة ال ��ورق حيث
اخرتع ال�ص ��ينيون الورق وعنهم انتقلت �ص ��ناعة الورق اىل
�س ��مر قن ��د واىل بغداد وعن طريق العرب انتقلت �ص ��ناعته
اىل اورب ��ا ث ��م اخ�ت�راع الطباعة عل ��ى يد االمل ��اين غونتربغ
يف الق ��رن اخلام�س ع�ش ��ر ومن املاني ��ا انتقلت الطباعة على
ي ��د االملاين غونتربغ يف القرن اخلام�س الع�ش ��ر ومن املانيا
انتقلت الطباعة اىل بقية انحاء العامل  .وي�ضاف اال�ستاذ
�ص ��باح حممد مدر�س اللغة العربي ان حجم اجلهد الكبري
اخل�ل�اف ال ��ذي بذلت ��ه ال�ش ��عوب واالمم خا�ص ��ة يف املنطقة
العربي ��ة يف �س ��بيل االرتق ��اء يف �س ��لم احل�ض ��ارة ولي�س ��ت
احل�ض ��اري الذي احرزه االن�سان يف االف ال�سنني يف ميدان
التعبري والتدوين وميدان ن�ش ��ر ا�ش ��عاع الثقافة واحل�ضارة
وابجدي ��ات التط ��ور يف العامل كله فعلى جدران كهوف هذه
املنطقة وجدت اوىل ال�ص ��ور التي عربت فيها االن�س ��ان عن
ان�س ��انية وامكانيان ��ة اخلا�ص ��ة ونزوع ��ه يف التعب�ي�ر وعل ��ى
االل ��واح الطين ��ة او اوراق ال�ب�ردي وج ��دت اىل الكتاب ��ات يف
ب�ل�اد ما ب�ي�ن النهري ��ن ووداي النيل و�س ��ورية القدمية ويف
ه ��ذه املنطق ��ة ارتقى االن�س ��ان وح ��اول االرتق ��اء بالأخرين
نكتب و�س ��جل وحفظ ما تو�ص ��ل اليه م ��ن معتقدات وعلوم
ومعارف واد�أب وفيها اقام اول ا�شكال الدول وبنى اول املدن
واملكتب ��ات واملدرا�س ي ��وم كانت الغالبي ��ة العظمى من لبناء
الب�شرية ماتزال ملت�صقة يف البدائية والهمجية واجلهل .
وا�ش ��ار الدكت ��ور �ص ��باح ال�س ��امرائي كم ��ا حفظ ��ت م�ص ��ر
القدمية ايام احل�ض ��ارة الفرعونية ن�ص ��ا لعله اقدم ن�ص ��ب
يف التاري ��خ ي ��دل على منزلة الكتاب لدى الفراعنة اذ يقول
الن�ص وهو الحد حكماء قدماء امل�صريني البنه يغطه وهو
متوجة اىل مدر�س ��ة اول مرة(يا بني �ضع قلبك وراء كتبك
واجيبه ��ا كما حتب امك  ..فلي�س هناك �ش ��يء يعلو منزلته
عل ��ى الكت ��اب واعلم يابني ان ��ه ما من طبقة م ��ن النا�س اال
فوقها طبقة اخرى حتكمها اال احلكيم فهو الوحيد الذي
يحكم نف�سه بنف�سه
وحتدث �س ��مري علي يقول للمكتب ��ات الدور الكبري انعكا�س
م�س ��توى التقدم لل�ش ��عوب ون�ش ��ر املبادىء القي ��م التقدمية
وتوجي ��ه االفراد للم�س ��اهمة يف تطوير املفاهيم االن�س ��انية
وتق ��دم املجتمع ��ات وان تطور الثقاف ��ة والفكر لكل جمتمع
يرتب ��ط ا�ش ��د االرتب ��اط بالو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي
واالقت�صادي لكل بلد عرب م�سريته التاريخية
واملكتب ��ات ه ��ي اح ��دى الرواب ��ط الت ��ي حتت ��وي املا�ض ��ي
واحلا�ض ��ر والعم ��ل م ��ن اج ��ل امل�س ��تقبل يف ه ��ذا اجلان ��ب
احليوي وتعترب املكتبات مر�آة املجتمع  ..من خالل منطها
ومنهجها والدور الذي تلعبة من اجل تقدم البلدان .

العالق ��ات االن�س ��انية  ,وج ��اءت نتيج ��ة الرغب ��ة يف تنظي ��م
االع ��داد الهائل ��ة م ��ن امل�ؤلف ��ات الت ��ي تنتجه ��ا املطاب ��ع يف
خمتلف جماالت املعرفة وحفظها ورافق هذا التطور �سعي
اىل جع ��ل املكتب ��ة مل ��كا للجميع بع ��د ما كانت حت ��ى القرن
الثام ��ن ع�ش ��ر وفق ��ا عل ��ى فئ ��ة قليلة م ��ن النا� ��س و تختلف
انواعه ��ا الي ��وم باخت�ل�اف اعماله ��ا و اغرا�ض ��ها وه ��ي م ��ن
حي ��ث مهماتها ووظائفه ��ا مكتبات وطني ��ة و مكتبات عامة
او �أكادميية او �شخ�صية او مدر�سية .

المكتبة الوطنية
املكتب ��ات الوطني ��ة ه ��ي املكتب ��ات الت ��ي تك ��ون م�س� ��ؤولة عن
اقتن ��اء وحف ��ظ ن�س ��خ من كاف ��ة املطبوع ��ات التي ن�ش ��رت يف
ذل ��ك البل ��د  ,و تق ��وم بوظيف ��ة االب ��داع القان ��وين و بذل ��ك
تك ��ون املكتب ��ة الوطنية مكتبة الدول ��ة املركزية التي تعك�س
ت ��راث تط ��وره االدب ��ي و العلم ��ي و الثق ��ايف و حتت ��ل مرك ��ز
ال�صدارة بني املكتبات االمر الذي يعطيها دورا فعاال .

المكتبة العامة

اعظم اختراع ثالثة انجازات حضارية كان لها اكبر االثر في تطور الكتب
والمكتبات هي اختراع الحروف الهجائية ومن ثم الكتابة ثم اختراع ادوات الكتابة
أصبح االنسان امام االنفجار المعرفي و الثورة المعلوماتية و التزايد
الهائل في حجم المعلومات عاجزا عن األلمام بما يستجد من معلومات
المكتبة المدرسية

تعت�ب�ر املكتب ��ة املدر�س ��ية اذا م ��ا قورن ��ت باملكتب ��ات االخرى
بك�ث�رة عددها و�س ��عة انت�ش ��ارها بالإ�ض ��افة اىل انه ��ا اول ما
يقاب ��ل الق ��ارئ يف حيات ��ه التعليمي ��ة وكذلك امله ��ارات التي
يكت�س ��بها م ��ن املكتب ��ة املدر�س ��ية يق ��ع عليه ��ا ع ��بء تكوي ��ن
املجتم ��ع الق ��ارئ ال ��ذي يق ��ود احلي ��اة الثقافي ��ة و االدبية و
العلمية يف امل�س ��تقبل  .كما وميكن اعتبارها و�سيلة ي�ستعني
به ��ا النظ ��ام التعليمي يف التغلب على الكثري من امل�ش ��كالت
التعليمي ��ة الت ��ي تنت ��ج يف املتغ�ي�رات الت ��ي ط ��ر�أت عل ��ى
ال�صعيدين الدويل و املحلي .

تعترب املكتبة املدر�سية هي نظام جلعل م�صادر املعلومات يف
متن ��اول الف ��رد �س ��واء كان ( طالب  ,ا�س ��تاذ  ,معلم � ,أداري )
وهذا النظام يعك�س فل�س ��فة املدر�س ��ة و يرثي كل برناجمها
الرتب ��وي  ,و املكتب ��ة تعت�ب�ر املركز الفكري للمدر�س ��ة الذي
يج ��ب �أن ي�ت�ردد علي ��ه كل �ش ��خ�ص يف املدر�س ��ة م ��ن �أج ��ل
ا�ست�ش ��ارة مواد التعليم  ,كما �أنها من املرافق احليوية التي
خير جليس للصديق كتابي
تقوم بدور ال�ش ��ريان الناب�ض يف املدر�س ��ة  ,و ذلك يتوفرها
,
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أنواع المكتبات
وي�ش ��كل الكت ��اب ركن ��ا مهما م ��ن اركان بناء الف ��رد العراقي فكلم ��ا تطور التعليم و رفعت كفاءته الداخلية و اخلارجية
فق ��د كانت جتربة املكتب ��ات العامة واملكتبة املدر�س ��ية فرتة ب ��رز دور املكتب ��ة يف اال�س ��هام يف حتقي ��ق ه ��ذا التط ��ور  ,ث ��م تعد املكتبات على �أنواعها ثمرة من ثمرات الن�ض ��ج الثقايف
ذل ��ك لأنه ��ا �أظهرت اهمي ��ة الت�س ��جيالت املكتوبة يف تنظيم
ال�س ��تينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي يف العراق جتربة النهو�ض مبجتمع يرنو مل�ستقبل اف�ضل .
ناجحة يف رفع امل�ستوى الثقايف واالدبي والعلمي للفرد .
مم ��ا كان ��ت النتائ ��ج ظه ��ور جي ��ل اهت ��م بالثقاف ��ة والفن ��ون
والعل ��وم نتيج ��ة توف ��ر الكت ��اب ب�ي�ن ي ��د الطال ��ب يف جميع
املراح ��ل الدرا�س ��ية اال ان دخ ��ول الع ��راق يف نف ��ق مظل ��م
يف احل ��روب وانته ��اج الفك ��ر القوم ��ي املع ��ادي ل ��كل االفكار
االخرى  ,ولكن بعد عام  2003نالحظ انح�س ��ار واهمال
املكتبات العامة واملكتبة املدر�سية .
ولو نتابع جتارب الدول العربية واالوربية نالحظ اهتمام
ه ��ذه الدول بوزارتها التعليمي ��ة والثقافية بهذا اجلانب با
اعتبار ان ثقافة املجتمع ت�أتي من املطالعة واملتابعة للكاتب
يف جمي ��ع املج ��االت الثقافي ��ة واالدبي ��ة والفن ��ون بجمي ��ع
جماالتها والعلوم ب�أنواعها
فاملكتب ��ات وتوف�ي�ر الكتب ه ��ي مهمة الدولة اوال و�ض ��رورة
دعمهم ��ا امل�س ��تمر ورفده ��ا ب ��كل جدي ��د ومتابع ��ة الو�س ��ائل
التقني ��ة و�ض ��رورة توفريه ��ا يف املكتب ��ات العام ��ة واملكتب ��ة
املدر�س ��ية اذ ال ميك ��ن ان تبن ��ي الف ��رد وم ��ن ث ��م املجتم ��ع
مامل تهمتم بهذا اجلانب احل�ض ��اري فق ��د اهتمت البلدان
العربي ��ة ومنه ��ا اجلزائ ��ر وم�ص ��ر وتون�س بالكت ��ب وجتربة
املكتبة املتنقلة يف البا�ص ��ات هي خري دليل على هذا االبداع
وامتنى اذ ارها يوما عراقنا احلبيب

تنه� ��ض ه ��ذه املكتب ��ة خلدم ��ة جمي ��ع االف ��راد م ��ن خمتلف
االعمار و الفئات و امل�س ��تويات الثقافية يف جماالت تو�س ��يع
الثقافة و ن�شر املعرفة ب�أنواعها .
وتو�صف ب�أنها مدر�سة ال�شعب من امثلها املكتبات املوجودة
يف املراك ��ز الثقاف ��ة املكتب ��ات االكادميي ��ة  ,وه ��ي مكتب ��ات
اكادميية بحثية توجد يف اجلامعات تقدم خدماتها لطلبة
اجلامعات و تدعم عملية البحث العلمي .

المكتبات و تكنولوجيا المعلومات
�أ�ص ��بح االن�س ��ان امام االنفجار املعريف و الث ��ورة املعلوماتية
و التزاي ��د الهائ ��ل يف حجم املعلومات عاج ��زا عن الأملام مبا
ي�س ��تجد من معلوم ��ات و كاد الباحث يفقد ال�س ��يطرة على
االنت ��اج الفك ��ري حتى يف جمال تخ�ص�ص ��ه ف�أ�ص ��بحت هذه
املعطي ��ات حتديا كب�ي�را للمكتبات حيث ا�ص ��بحت التقنيات
التقليدي ��ة ه ��ي االخ ��رة عاج ��زة ع ��ن التحك ��م يف تدف ��ق
املعلوم ��ات و ام ��ام ه ��ذا العج ��ز وج ��ه املخت�ص ��ون جهوده ��م
لإيج ��اد و�س ��ائل حديث ��ة متكنه ��م من ال�س ��يطرة عل ��ى ثورة
تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات و االت�ص ��االت و اال�س ��تفادة منه ��ا
وال �ش ��ك �أن تكنلوجي ��ا املعلوم ��ات �ص ��ارت الركن اال�سا�س ��ي
خلدم ��ات املعلوم ��ات و جناحها �أ�ص ��بح متوقف ��ا على نوعية
التكنولوجيا امل�س ��تخدمة يف تخزي ��ن املعلومات ومعاجلتها
و ا�س�ت�رجاعها بغية تو�صيلها للم�ستفيدين بدقة و ب�سرعة
كما �أنها �أ�صبحت �ضرورة معا�صرة ملواجهة تدفق املعلومات
مبختل ��ف انواعه ��ا و ا�ش ��كالها  ,و يق�ص ��د بتكنولوجي ��ا
املعلوم ��ات و االلكرتوني ��ة امل�س ��تخدمة يف املكتب ��ات جلم ��ع
املعلومات و اختزانها و نوعيها .
و ميث ��ل �أ�س ��تخدام تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات يف املكتب ��ات امال
م�ض ��يئا للم�ش ��غلني باملكتب ��ات  ,ف�ل�ا ج ��دال �أن مث ��ل ه ��ذا
اال�س ��تخدام يتي ��ح انتفاع ��ا اف�ض ��ل للم ��وارد و اقت�ص ��ادا يف
التكالي ��ف  ,ف�ض�ل�ا عل ��ى انها �س ��رعة هائلة ودق ��ه كبرية يف
اجنز العمل .
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الـــدروب إلـــــى دمشـــق
سمير عطا الله
عندما طلبت «دروب دمش��ق :الملف األس��ود للعالقة الفرنس��ية  -الس��ورية» ،قالت مديرة المكتبة في
جني��ف« :س��وف أدل��ك دون عناء أين تج��ده .ثمة كالم كثير عن��ه» .عندما تقول« :العالقة الفرنس��ية -
الس��ورية» ،من الواضح أن ثالثة أرباعها يتعلق بأوضاع لبنان .ذات مرحلة كانت دمش��ق وبيروت معا في
ظ��ل االنتداب الفرنس��ي .وقد خرجت باريس السياس��ية والثقافية من دمش��ق ،وبقي��ت في بيروت ،كما
بقي لبنان في قلب فرنس��ا ،دولة فرانكفونية ،يكتب أهلها الش��عر بلغة بودلير ،ويفوزون بأرفع جوائزها
األدبية.
غ��ي�ر �أن امل�صال����ح الأمني����ة امل�شرتكة ب��ي�ن باري�����س ودم�شق �أبقت
العالق����ة ال�سوري����ة  -الفرن�سي����ة يف مرات����ب الأهمي����ة الأوىل،
�س����واء يف الإليزي����ه �أو يف وزارة اخلارجي����ة .و�سوف تتعر�ض هذه
العالق����ة �إىل �شب����ه انهيار بعد اغتيال رئي�����س وزراء لبنان رفيق
احلريري ،الذي كانت تربطه بالرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك
عالق����ة �صداقة عائلي����ة مل تكن قائمة بني �ش��ي�راك و�أي �إن�سان
آ�خ����ر .و�صل����ت العالقة ب��ي�ن الدولت��ي�ن �إىل �شبه قطيع����ة ،لكنها
عادت �إىل التح�سن بعد انتخاب نيكوال �ساركوزي.
لك����ي تعرف مدى مركزية لبن����ان يف هذه العالقة ،يقول م�ؤ ِّلفا
الكت����اب �إن دم�شق قبل����ت للمرة الأوىل �إقامة عالقة دبلوما�سية
م����ع ب��ي�روت وفتح �سف����ارة فيها ،بناء عل����ى �إحلاح �سارك����وزي .ر َّد
الرئي�����س الفرن�س����ي عل����ى ه����ذه املبادرة ب�����أن ح�ض����ر يف العا�صمة
ال�سوري����ة قم����ة رباعي����ة جمعته م����ع �أمري قطر ال�شي����خ حمد بن
خليفة ورجب طيب �إردوغان والرئي�س ال�سوري.

كان����ت العالق����ات بني احل����كام الأربعة يف ذروته����ا ،تزيدها متان ًة
مب����ادراتُ ال�شي����خ حمد (دائما وفق����ا للكتاب) ال����ذي بنى لنف�سه
ق�ص����را عل����ى م�ش����ارف دم�ش����ق .ثم اق��ت�رح الأمري عل����ى �صديقه
الفرن�س����ي �أن ي�ستقب����ل الأ�س����د �ضيف����ا خا�ص����ا يف احتف����االت 14
يولي����و (مت����وز) الي����وم الوطن����ي الفرن�س����ي ،مما أ�خ����رج الرئي�س
ال�سوري من العزلة الدولية التي كانت حتا�صره.
ذه����ب ال�شي����خ حمد �إىل �أق�صى ما ميك����ن يف حماولة فك ح�صار
العقوب����ات .أ�ه����دى الأ�س َد طائ����رة «�إيربا�����ص  »340فيما وعده
�سارك����وزي ببي����ع «اخلط����وط ال�سوري����ة» ع����ددا م����ن الطائ����رات
نف�سها رغم احلظر الأمريكي .تلك ال�صداقة الرباعية الفائقة
ب����د�أت بالت��ب�رد ،ثم االنهيار بع����د �أحداث درعا .ن�ص����ح الفرن�سي
والقط����ري والرتك����ي الزمي����ل ال�س����وري بالل��ي�ن يف معاجل����ة
االحتجاج «لكن املت�صلِّبني من حوله كانوا �أكرث ت�أثريا عليه» .عالقة �أنقرة والدوحة مع دم�شق بعدما بلغت مرحلة عائلية ال وق����د و�ضع مقدمته اجلرنال املتقاعد فيليب روندو ،الذي كان
انهارت العالقة ال�سورية – الفرن�سية من جديد وانهارت معها �سابقة لها .وا�ضح �أن الكتاب مبني على وثائق فرن�سية ر�سمية ،يدير العالقة املخابراتية بني دم�شق وباري�س.

بين الخرطوم والقاهرة
ايالف :فؤاد التوني
امل�صري يف ال�سودان وال�سوداين يف م�صر ال ي�شعران
بغربة ،ب��ل ي�شعران ب��ال��دفء وال���ود ف�لا تكاد متيز
بني ه��ذا وال ذاك ،هكذا ك��ان �شعوري يف امل��رة التي
زرت فيها ال�����س��ودان� ،شعب ال�سودان يتميز فطريا
بالطيبة وال��ن��ق��اء ،ورمب��ا ي�ستغل ه��ذه ال�صفة من
ي�صطادون يف املياه العكرة ،الرئي�س عمر الب�شري
اطلق ت�صريحات مثرية ب�ش�أن "حاليب و�شالتني"
وح�ين زار القاهرة مل ن�سمع ذك��را لهذه الق�ضية،
وامل�صلحة تقول �إن ما بني البلدين �أكرب من �إثارة
ق�ضايا خالفية قد جتد طريقها �إىل احلل يف يوم
من الأيام .ال�سودان يحتاج �إىل م�صر وم�صر حتتاج
اىل ال�سودان والعالقة القوية بني ال�شعبني تعود
ل�صلة اجلوار والن�سب وامل�صاهرة ،فحدود م�صر مع
ال�سودان متتد اىل نحو  1273كيلو مرت مربع،
وهناك عالقات زواج بني م�صريني و�سودانيني مبا
ي��دع��م ح��ري��ة التنقل وا إلق���ام���ة وال��ع��م��ل والتملك،
وي�شكل ال�سودان عمقا ا�سرتاتيجيا مل�صر من ناحية
اجلنوب ،وميثل ا�ستقراره جزءاً من االمن القومي
امل�صري .وال حاجة اىل ال��ق��ول ان ال�����س��ودان ميكن
�أن ي��ك��ون �سلة غ���ذاء ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي ،ف��ه��و يتميز
مب�ساحات �شا�سعة م��ن االرا���ض��ي اخل�صبة ،وتبلغ
م�ساحة الأر�ض الزراعية فى ال�سودان  200مليون
فدان ،امل�ستغل منها الآن  15%فقط� ،أى ما يعادل
 30مليون فدان فقط ،االمر الذي يجعل ال�سودان
ك��ن��ز ال���ع���رب امل��ف��ق��ود ،وح����ان ال���وق���ت ل���زراع���ة ه��ذه
الأرا�ضي ،والو�صول �إىل مرحلة االكتفاء الذاتي من
القمح والذرة والقطن ،وان�شاء �صناعات تقوم على
تلك املحا�صيل الزراعية مثل �صناعة ال�سكر والغزل
والن�سيج والزيوت النباتية .قوى ال�شر تعرف جيدا
�أهمية ال�سودان للعامل العربي فعملت على تق�سيمه
�إىل �شمال وجنوب ،و�ساهمت ال�سا�سة يف هذا االمر،
ف��ل��م ينعم ه���ذا ال��ب��ل��د ب��اال���س��ت��ق��رار م��ن��ذ ا�ستقالله

حسين شبكشي

ع���ام  1956وق��ع��ت  13حم��اول��ة ان��ق�لاب��ي��ة� ،أول
انقالب ق��اده الفريق "�إبراهيم عبود" يف نوفمرب
�1958ضد حكومة "�إ�سماعيل الأزهري" ،والأخري
انقالب "عمر الب�شري" يف يونيو  1989مب�ساعدة
زعيم اجلبهة اال�سالمية القومية "ح�سن الرتابي"،
ثم �سرعان ما انقلب الب�شري على الرتابي ،وتعر�ض
نظام الب�شري لعدة حماوال انقالبية باءت جميعها
ب��ال��ف�����ش��ل ،ل��ي��ك��ون ن��ظ��ام ال��ب�����ش�ير ،وم���ن قبله نظام
"جعفر منريي" ال���ذي ح��ك��م م��ن��ذ ع���ام 1969
من �أط��ول �أنظمة احلكم يف تاريخ ال�سودان� .أط��اح
الب�شري بحكومة "ال�صاق املهدى" ،و���س��رع��ان ما
ك�شف الإخواين "ح�سن الرتابي" عن وجهه املتم�سح
ب���ال���دي���ن ،وت�����س��ل��ل �إىل ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ،وخ�����ض��ع
ال�����س��ودان للحكم ا إلخ��وان��ى ال���ذى أ�خ���ذ يعمل على
�أخونة كل املنا�صب واملراكز احل�سا�سة فى ال�سودان،
اعتقل ح�سن الرتابي وغاب عن احلياة ال�سيا�سية،
وفى ظل الب�شري انف�صل جنوب ال�سودان عن �شماله،
بعد �أن عانى �أه��ل اجل��ن��وب م��ن �سيا�سات متييزية
�شجعت انف�صال اجلنوب امل�سيحى بدعم غربي ،،ثم
ظهرت م�شكلة “دارفور” غرب ال�سودان ،لي�س على
خلفية دينية ه��ذه امل���رة ،و�إمن���ا على خلفية �صراع
ع��رق��ى ،ان��ت��ه��ي ب��ات��ه��ام حمكمة اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة
للرئي�س "عمر الب�شري" بارتكاب جرائم حرب فى
دارف�����ور .و���س��ط ه���ذه امل�����ش��ك�لات مل ي��ك��ن غ��ري��ب��ا �أن
يثري احلكم ال�سودانى ق�ضية “حاليب و�شالتني”
إلث���ارة نعرة وطنية �سودانية ،ف��ى ح�ين �أن حقائق
ال��ت��اري��خ تثبت م�صرية ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ،ف��ال�����س��ودان
كان خا�ضعا للحكم الثنائى امل�صرى -الربيطانى،
وحددت اتفاقية  1899احلدود بني البلدين بخط
العر�ض  22لكن وزير الداخلية امل�صرى �أ�صدر عام
 1903قرارات بو�ضع بع�ض املناطق �إداريا حتت
احلكومة ال�سودانية ،دون �أن ث�ؤثر على �سيادة م�صر
�سيا�سيا عليها ،وايا كان اخلالف ،فال غني مل�صر عن
ال�سودان وال غنى لل�سودان عن م�صر.

«داعش» تخدم إسرائيل!

مع تفاقم ا ألح��داث وزي��ادة غرابتها وظهور �أبطال جدد و�أ�سماء غريبة على ال�ساحة ،يجب �أال ين�سينا هذا
الكم املهول من الأخبار ال�سيئة الأهم وهو االحتالل الإ�سرائيلي الغا�شم لفل�سطني .تابعت م�ؤخرا بف�ضول
واهتمام الت�سريبات التي تداولتها �أعداد حمدودة جدا من ال�صحافة الغربية عن وقائع ح�صلت خالل املعارك
احلربية الطاحنة التي ح�صلت يف �سنة  1970بني منظمة التحرير الفل�سطينية واحلكومة الأردنية والتي
ت�سببت يف �أحداث دامية وفتنة عظيمة ،وبينما كانت الف�صائل الفل�سطينية حتاول عمليا ال�سيطرة على احلكم
و إ�ح��داث واقع جديد يف الأردن ،ا�ستغل نظام حافظ الأ�سد هذا الو�ضع وتقدم بف�صائله القتالية من جي�شه
باجتاه احل��دود الأردن��ي��ة لالنق�ضا�ض على النظام احلاكم كعادة هذا النظام ،وهو ال��ذي �سبق له �أن اعتدى
على جريانه يف كل من العراق ولبنان يف ظروف خمتلفة وبقيت �إ�سرائيل دوما يف �أمان منه رغم كونها حتتل
ه�ضبة اجلوالن منذ زمن بعيد .وجهت له وقتها �إ�سرائيل �إنذارا �شديد اللهجة يف حال تدخله يف ال�صراع الدائر
وهددته ع�سكريا ،وطبعا كعادة هذا النظام مل ي�ستطع الرد وان�صاع ب�شكل تام للتهديد الإ�سرائيلي وتراجع فورا
�إىل قواعده يف الداخل ال�سوري.
بعد ذلك ح�سم اجلي�ش الأردين الو�ضع ع�سكريا ومت حل م�شكلة الف�صائل الفل�سطينية امل�سلحة يف الأردن،
وبعدها ح�صل جدل «ا�سرتاتيجي» هائل يف داخل �أروقة �صناعة القرار ال�سيا�سي والع�سكري يف �إ�سرائيل نف�سها
وكان ال�س�ؤال املحوري والأهم والأخطر هو :هل كان قرار �إ�سرائيل وقتها هو القرار الأن�سب؟ وحتديدا ماذا
لو «مكنت» �إ�سرائيل الفل�سطينيني من «االنت�صار» على النظام الأردين و«ال�سماح» للأ�سد بالدخول للأرا�ضي
الأردنية وتغيري الأمر على �أر�ض الواقع ب�شكل عملي حقيقي و�إجبار فل�سطينيي الداخل «بالإكراه والطرد»
على االن�ضمام للأرا�ضي الأردنية كان �سيكون ذلك بداية حقيقية لنواة الوطن البديل للفل�سطينيني ويتم
اخلال�ص من «مطالبة» الفل�سطينيني امل�ستمرة بدولة لهم يف حدود «خمتلف» عليها مع �إ�سرائيل.
من الوا�ضح من التعليقات املتتالية من مراكز �صناعة ال��ق��رار امل�ساند يف �إ�سرائيل �أن ال��ق��رار الإ�سرائيلي
وقتها كان خط�أ ا�سرتاتيجيا فادحا كلف �إ�سرائيل الكثري من «التنازالت» ال�سيا�سية الباهظة الثمن التي ال
تزال �إ�سرائيل حت�صدها حتى اليوم وذلك بح�سب ما �أقرت به الدرا�سات والتحليالت ال�صادرة من تلك املراكز
م�ؤخرا .الأمر املهم واملده�ش �أن هذه املراكز ترى «فر�صة» جديدة تتكون �أمام �أعينها هذه الأيام؛ فهي ترى
حراك الفرقة الإرهابية «داع�ش» التي وعدت �أنها «باقية وتتمدد» ب�أنها عاجال �أو �آجال �ست�صل �إىل الأردن حيث
يوجد لديها يف بع�ض املناطق تعاطف عظيم بل و�أع�ضاء مقاتلون من بع�ض مدنه ،و�أن هذه املواجهة متى ما
جرت (واالعتقاد لدى �إ�سرائيل ب�أن هذه املواجهة �آتية ب�شكل م�ؤكد) ال بد �أن يكون لإ�سرائيل رد جاهز وحراك
خمتلف يخدم الأهداف التي مل تتم يف الفر�صة «ال�سابقة».
�إ�سرائيل تنظر لـ«داع�ش» و«ح��زب اهلل» و«القاعدة» على �أنها جميعا فرق �إرهابية تخدم خمطط �إ�سرائيل يف
البقاء والتو�سع لأن هذه املجاميع الإرهابية ال هم لها �سوى قتل امل�سلم ب�شكل رئي�س بح�سب الأعداد احلقيقية
ل�ضحاياهم وهو ي�ؤكد غمو�ض ن�ش�أة كافة هذه اجلماعات الثالث لأن امل�ستفيد احلقيقي من هذه اجلماعات
وتو�سعها وكافة خطابها الفكري املت�شدد واملتطرف والإرهابي يبقى دوما �إ�سرائيل يف املقام الأول كما يت�ضح.
خرائط ال�شرق الأو�سط مر�شحة للتو�سع والتبدل والتغري ،و�إذا كانت قدميا تغري اخلرائط ب���أدوات الدول
اال�ستعمارية فاليوم تتغري عرب جماميع �إرهابية حتركها �أجهزة غام�ضة ولكنها ا�ستعمارية يف نتاجها وت�صرفها.

إنهم يقضون على البشر!!

مشكلة الجزائر في الجزائر ...وليست في المغرب

طارق الشيخ

م��ن الطبيعي �أن ي�����ص��فّ امل��غ��رب ،ع�بر م�����س���ؤول�ين ع���دة ف��ي��ه ،الت�صعيد
اجلزائري على احل��دود بني البلدين بـ"اخلطري" .فاحلادث املتمثل
يف اط�لاق جندي ج��زائ��ري ال��ن��ار ،ع�بر احل���دود ،على جمموعة من
املواطنني املغاربة ،مما �أدّى �إىل ا�صابة �أحدهم بجروح ،يعك�س حاال
من التوتر قد يكون طابعها فردي ،كما قد تكون انعكا�سا جلو عام
يف اجلزائر.
من هذا املنطلق ،لي�س �أمام املغرب �سوى �أن يكون حمتاطا ملا ي�صدر
ع��ن ن��ظ��ام يف بلد ج��ار يفرت�ض �أن ت��ك��ون ال��ع�لاق��ات معه �أك�ث�ر من
طبيعية� .أك�ثر من ذل��ك ،على املغرب �أن يكون يف غاية احل��ذر حيال
ح��وادث من هذا النوع� ،أ ّي��ا تكن طبيعتها نظرا �إىل �أ ّنها
مت�س باملواطن.
ه��ذا ع��ائ��د أ� ّوال �إىل �أ ّن���ه ل��و ك��ان ه��ن��اك نظام
جزائري مي ّتع بح ّد �أدنى من العقل والتعقّل،
لكان البلدان� ،أقاما عالقات تعاون بينهما
ت�صب يف م�صلحة ال�شعبني
ال ميكن �إلاّ �أن ّ
ال��ل��ذي��ن ت��وج��د رواب����ط ك��ث�يرة ومتنوعة
بينهما على ك ّل �صعيد.
ك����ان مي��ك��ن ا إل���س��ت��خ��ف��اف ب���احل���ادث،
على الرغم من الأه ّمية التي توليها
ال�سلطات املغربية على �أعلى م�ستوى
ايالف :خيرالله خيرالله
بك ّل مواطن بغ�ض النظر عن املنطقة
التي ينتمي اليها �أو و�ضعه الإجتماعي.
هناك حر�ص يف املغرب على ك ّل مواطن وهو ما عبرّ عنه امللك حم ّمد ال�ساد�س امل ّرة تلو الأخرى يف كل
خطاب يلقيه.
يف النهاية ،هناك �شعور عميق يف املغرب وامي��ان را�سخ ب���أن ال�ثروة الأه�� ّم للبلد هي ال�ثروة الإن�سانية.
ولذلك ،ال ا�ستهانة ب�أيّ حادث ميكن �أن ي�ستهدف مواطنا مغربيا ،فكيف �إذا كان الأمر متع ّلقا باطالق نار
م�صدره جندي جزائري على مواطنني ع ّزل يف منطقة حدودية؟...
يف ك ّل الأحوال ،لي�س �أمام املغرب من خيار غري اليقظة .فاجلزائر م�ص ّرة على ابقاء احلدود بني البلدين
مغلقة منذع�شرين عاما .هل يخاف النظام يف اجلزائر من دخول مواطنيه املغرب لي�شاهدوا بانف�سهم
احلياة يف بلد طبيعي عرف كيف ي�ستغ ّل ثرواته الوطنية بدل تبديدها ،على الرغم من �أن ال غاز وال نفط
يف املغرب...كما حال اجلزائر؟
ربمّ ا �أكرث ما يخ�شاه النظام اجلزائري املقارنة على �أر�ض الواقع .كيف ال�شعب يف املغرب ب�أكرثيته �سعيد
ن�سبيا ،وكيف ال�شعب يف اجلزائر بائ�س يف معظمه على الرغم من وجود مليارات ال��دوالرات يف خزائن
الدولة التي يعتمد اقت�صادها على ا�سعار النفط والغاز؟
يكمن الفارق بني املغرب واجلزائر يف �أن اململكة ا�ستثمرت يف الإن�سان ويف تطوير الإقت�صاد من دون �أي
عقد من �أي نوع كان .هل تخ�شى اجلزائر الور�شة التي اطلقها �أخريا حم ّمد ال�ساد�س من �أجل تطوير
ال��دار البي�ضاء؟ هل تخ�شى �أن ي�شاهد مواطن جزائري ميناء طنجة اجلديد ال��ذي يفتح املغرب على
اوروبا واوروبا على املغرب؟
هل يخ�شى �أن ي�أخذ اجلزائريون علما مبئات امل�شاريع التنموية يف البلد ،من �أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى
اجلنوب ومن �أق�صى الغرب �إىل �أق�صى ال�شرق؟
بدل الإ�ستثمار يف الإن�سان ويف حت�سني م�ستوى املعي�شة يف البلد والبحث عن تطوير الإقت�صاد من �أجل
مواجهة اليوم الذي تن�ضب فيه الرثوات النفطية والغاز ،جل�أ النظام يف اجلزائر �إىل العي�ش يف الأوهام
راف�ضا الإع�تراف بالواقع� .أو�صله ذلك �إىل �أزم��ة عميقة تعترب الوالية الرابعة للرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة رمزا لها.
فر�ض النظام اجل��زائ��ري على مواطنيه رئي�سا مري�ضا .لي�س بني املواطنني العاديني من يعرف هل
بوتفليقة �أهل ملمار�سة �صالحياته الرئا�سية� ،أم هو غطاء لإدارة جمموعة مع ّينة ،معروفة متاما ،للبلد
حفاظا على م�صالح بع�ض الأ�شخا�ص الذين ا�ستفادوا� ،إىل ابعد حدود ،من املوقع الذي ي�شغله الرجل
منذ العام 1999؟
م ّرة �أخرى ،على املغرب �أن يكون حذرا .احلادث احلدودي قد يكون عابرا .لكنّ احلذر �أكرث �ضروري لأنّ
اجلزائر مت ّر يف �أزمة عميقة .من بني ما يعبرّ عن الأزمة ا�ضراب رجال ال�شرطة واعت�صامهم امام مقر
رئا�سة اجلمهورية ،قبل �أن يوجد من يهدئ الو�ضع الناجم عن ا�ضطرابات ذات طابع عرقي ومذهبي يف
بع�ض املناطق.
املخيف يف اجلزائر� ،أنّ من عادة النظام فيها افتعال �أزمات للآخرين للهرب من �أزماته .هذا هو ال�سلوك
الطبيعي للنظام اجلزائري الذي ال يريد �أن تكون اجلزائر بلدا طبيعيا .الدليل على ذلك ،اعتقاد النظام
�أنّ حرب الإ�ستنزاف التي ي�ش ّنها على املغرب عن طريق افتعال ق�ضية ،ا�سمها ق�ضية ال�صحراء� ،ستعود
عليه بفائدة ما .ما الفائدة التي ميكن �أن يجنيها بلد من ايذاء جاره بدل التعاطي معه ب�شكل طبيعي
والبحث عن كيفية التن�سيق والتعاون يف جمال مكافحة الإرهاب مثال؟
متخ�ص�ص يف �سيا�سة تقوم على دعم الإرهاب
ما قد يكون خميفا �أكرث من ذلك ك ّله� ،أن النظام يف اجلزائر
ّ
خارج �أرا�ضيه والتعامل معه بق�سوة ،متى تع ّلق الأمر بالداخل اجلزائري .الإرهاب خارج اجلزائر جزء ال
يتج ّز�أ من "حق تقرير امل�صري لل�شعوب".
� ّأما الإرهاب داخل اجلزائر ،فهو ارهاب بك ّل ما يف الكلمة من معنى .هذا الإرهاب الداخلي يجب اجتثاثه،
يف حني �أنّ الإرهاب يف اخلارج ميكن التعاطي معه بطريقة �أخرى خمتلفة ،خ�صو�صا يف حال كان ي�ؤذي
الآخر ،خ�صو�صا بلد م�سامل مثل اململكة املغربية...
الثابت �أن الإ�ستثمار اجلزائري يف زرع الكره والعداء للمغرب ول�شعبه لي�س ا�ستثمارا مفيدا .عاجال �أم
�آجال �سيتبينّ �أن الهرب �إىل اخلارج لي�س �سيا�سة وال ميكن �أن يكون ا�سا�سا لأي �سيا�سة .ما ميكن �أن يبني
�سيا�سة ذات معنى يتم ّثل يف الإهتمام أ� ّوال بالداخل اجلزائري� ،أي يف كيفية القيام مب�شاريع تنمية حقيقية
من جهة وحماية البلد من الإرهاب من جهة �أخرى .هذا الإرهاب الذي ميكن �أن يكون م�صدره ليبيا
التي فيها خمازن ا�سلحة من خملفات نظام الق ّذايف الذي لعب بدوره ،يف مرحلة مع ّينة ،دورا يف ت�شجيع
الإرهاب الذي ي�ستهدف املغرب عرب دعمه للأداة اجلزائرية امل�س ّماة جبهة "بولي�ساريو".
ك��ذل��ك� ،إنّ الإه��ت��م��ام ب��ال��داخ��ل اجل��زائ��ري يفر�ض �أ ّول م��ا يفر�ض الرتكيز على م��ا ي��دور يف ال�ساحل
ال�صحراوي الذي تنت�شر فيه "القاعدة" وما �شابه "القاعدة" والذي ي�ش ّكل تهديدا لكل دول املغرب وتلك
التي على متا�س بال�صحراء.
الأكيد �أن التح ّر�ش باملغرب لن يح ّل �أي م�شكلة جزائرية .م�شكلة اجلزائر يف اجلزائر� .إ ّنها مع نظام
ميار�س منذ فرتة طويلة لعبة �سرتتد عليه عاجال �أم �آجال .هذا النظام ال ي�ستطيع ح ّتى م�صارحة �شعبه
ال�صحي للرئي�س بوتفليقة .هل بني اجلزائريني العاديني من يعرف
و�أن يقول له احلقيقة عن الو�ضع
ّ
�شيئا عن و�ضع رئي�س اجلمهورية؟ هل من يعرف �أين بوتفليقة؟

رنة مميزة على تليفونى املحمول تعلن و�صول ر�سالة حتمل
�أخ��ب��ارا جديدة" .الإيبوال �صنعته وزارة الدفاع الأمريكية
لإبادة �شعوب يكرهها الغرب"! قفزت تلك الر�سالة الق�صرية
املقت�ضبة على �شا�شة تليفونى املحمول فجعلتنى �أقفز من
مقعدى متجها نحو م�صادر الأخبار للت�أكد من تلك املعلومة
الغريبة .فقد ذكرتنى تلك الر�سالة بنظريات "مالتو�س"
املثرية للجدل.
ف��الإي��ب��وال م��ر���ض ف�يرو���س��ى (م��ع��روف ب��ا���س��م ح��م��ى �إي��ب��وال
النزفية) وق��د ت�سبب الإنت�شار الأخ�ي�ر للفريو�س واملر�ض
فى قتلى ب���الآالف ويهدد العامل بخ�سائر �إقت�صادية تقدر
بع�شرات املليارات من ال��دوالرات بالإ�ضافة �إىل التهديدات
الأمنية وال�سيا�سية امل�صاحبة حلاالت عدم الإ�ستقرار التى
تواكب ظهور الإيبوال فى �أى دولة من الدول.
�أم���ا "مالتو�س" ف��ه��و ت��وم��ا���س روب����رت م��ال��ت��و���س (1799ـ
 )1834باحث �سكانى واقت�صادى �سيا�سى �إجنليزى �إ�شتهر
بنظرياته امل�ؤثرة حول التكاثر ال�سكاين .وقد �إ�شتهر مالت�س
ب�أنه �أول من أ����ش��ار ب�شكل علمى �إىل ما و�صفه بـ"العوامل
الإيجابية" التى تعيد التوازن بني النمو اال�سكانى من جانب
والنمو املحدود للموارد من جانب �آخر .وحتى يكون الأمر
�أك�ثر و�ضوحا ف���إن "العوامل الإيجابية" التى حتدث عنها
مالتو�س تتمثل فى احل��روب املدمرة واملجاعات والأمرا�ض
والأوبئة مثل الإيدز والإيبوال!!
ف���م���ال���ت���و����س ،اب�����ن امل��ج��ت��م��ع ال�ب�ري���ط���ان���ى الإم��ب��راط�����ورى
الإ�ستعمارى فى ذلك الوقت من القرن التا�سع ع�شر ،تو�صل
�إىل �أن الطبيعة م�سئولة ع��ن �إنت�شار ال��ب ؤ������س والظلم فى
العامل لأنه من وجهة نظره اخلا�صة يرى �أن زيادة ال�سكان
تتم ب�شكل يفوق زي��ادة امل��وارد الطبيعية على كوكب الأر�ض
مما ي�ؤدى �إىل �إختالل فى توزيع املوارد الغذائية والرثوات
الطبيعية ب�ين ال��ب�����ش��ر ،وب��ال��ت��اىل ف��ق��د ر�أى �أن �أن�����س��ب حل
للتخل�ص من تلك امل�شكلة هو املجاعات �أو قيام احل��روب �أو
�إنت�شار الفريو�سات والأمرا�ض والأوبئة مما يقلل من �أعداد
الب�شر ب��الآالف �أو املاليني فيعود التوازن بني زي��ادة الغذاء
وزيادة ال�سكان من جديد!!
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الإن��ت��ق��ادات ال��ت��ى مت توجيهها �إىل تلك
النظرية "املدمرة" ف����إن ه��ن��اك م��ن تبناها فكريا وفعليا
مثل التعقيم الق�سرى للهنود احلمر وال�سود فى �أمريكا.
وظهرمن البي�ض فى الغرب من ينادون ب�إبادة الهنود احلمر
وال�سود وعلى اجلانب الآخر هناك من يطالب ب�إبادة البي�ض
بينما يطالب �آخرون ب�إبادة العرب!!
وظهر من يقول ب���أن الإي��ب��وال �سالح بيولوجى �أمريكى �أو
غ��رب��ى م��وج��ه �إىل ال��ع��امل! فقد نقلت �صحيفة "وا�شنطن
بو�ست" الأمريكية ما كتبه �سرييل برودريك الأ�ستاذ امل�شارك
بجامعة والية ديالوير من �أن وزارة الدفاع الأمريكية تقف
وراء جتارب الإيبوال على الب�شر قبل �أ�سابيع قليلة من �إندالع
ال��وب��اء ال��ق��ات��ل ف��ى دول غ��رب أ�ف��ري��ق��ي��ا!! وف��ى مقاله حتت
عنوان "الإيبوال واالي��دز هل هما من �صنع �شركات الأدوية
الغربية ووزارة ال��دف��اع الأمريكية؟"  ،كتب"�إن ال��والي��ات
املتحدة ،وكندا ،وفرن�سا ،واململكة املتحدة جميعهم متورطون
فى الأفعال البغي�ضة وال�شيطانية املتعلقة بتجارب الإيبوال.
وهناك حاجة ملتابعة التعوي�ض اجلنائى واملدنى عن الأ�ضرار
الناجمة عن ذلك".
أ�م��ا ال��رو���س فقد �أ���ش��ارت �صحافتهم "برافدا" �إىل ما قاله
لوي�س فراخان (�أو فراقان) حممد ـ زعيم التنظيم ال�سيا�سى
والدينى الأمريكى "�أمة الإ�سالم" – حيث �أكد �أن فريو�س
�إيبوال من �صنع احلكومة الفيدرالية الأمريكية!!
وعلى اجلانب الآخر ظهرت فى �أمريكا �أ�صوات (فى مقدمتها
�أندرو ويرب ،م�ساعد وزير الدفاع الأمريكى لل�شئون النووية
وبرامج الدفاع الكيميائية والبيولوجية) حتذر من �إ�ستخدام
الإيبوال ك�سالح بيولوجى �ضد �أمريكا وباقى الدول الغربية
من قبل �أية جماعة �إرهابية!!
يدفع ك��ل م��ا �سبق �إىل ط��رح ���س���ؤال حم��ورى ه��و" :ملاذا؟".
فلماذا كل هذا احلقد وتلك الكراهية التى ت�صيب البع�ض
وجت��ع��ل��ه��م ي��ث�يرون ف���زع ال��ع��امل �أو ي��ل��ح��ق��ون بالب�شر كافة
���ض��روب الأذى؟ �إن احل��ي��وان��ات واحل�����ش��رات ذات��ه��ا ال تقدم
ع��ل��ى ا إل����ض���رار ببع�ضها ال��ب��ع�����ض �إال ف��ى ح����االت حم���دودة
ن��ادرة ال ت�ؤثر على �إ�ستمرار النوع .فهم ال يبيدون بع�ضهم
البع�ض ب�أ�سلوب الإبادة اجلماعية م�ستخدمني �أ�سلحة دمار
�شامل نووية �أو كيميائية �أو بيولوجية .ويخربنا التاريخ
�إن الإ�ضرار بالب�شرية وفنون �إب��ادة ال�شعوب والأمم ظهرت
على يد قلة من الب�شر �إمتلكت التفوق العلمى والتكنولوجى
والإقت�صادى ،ونتمنى �أن تكمل تلك املجموعة "تعليمها"
وتتعلم من احليوانات واحل�شرات!
دارت تلك الأفكار فى ذهنى فنحيت تليفونى املحمول جانبا
ونظرت �إىل الأفق فى �صمت.

املقاالت املن�شورة على ال�صفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر
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الثقــافية

رؤى ثقافية

محافظ الديوانية يعلن تمديد معرض الكتاب يومين آخرين ويدعو الدوائر الحكومية القتناء الكتب
الديوانية  -العراقية
أ�ع ���ل���ن حم ���اف���ظ ال���دي���وان���ي���ة ،ال���دك���ت ���ور ع ��م��ار
حبيب امل����دين ،مت��دي��د ف�ت�رة م ��ع ��ر���ض الكتاب
ال�سنوي ،اىل يومني �آخرين ،لإتاحة الفر�صة
�أم����ام امل ��واط��ن�ين ل��زي��ارت��ه ،ف ��ي��م��ا دع���ا ال��دوائ��ر
وامل �ؤ�س�سات احلكومية اىل �شراء واقتناء الكتب
م���ن امل ��ع ��ر���ض ،ودع �����وة امل ��وظ��ف�ين اىل ال���ق ���راءة
لتعزيز ون�شر الثقافية بعد غياب الكتاب عن
الكثريين.

وقال املدين ،على هام�ش حفل تكرمي دور الن�شر
امل�شاركة يف املعر�ض ،وعدد من ال�صحافيني� ،إن
"امل�شهد الثقايف جنح على الرغم من جميع
التحديات الرامية اىل احباط ال ��روح املعنوية
بني �صفوف ال�شباب واملثقفني" ،م�ش رياً �إىل
�أن "العراقيون جنحوا ب�إبقاء امل�شهد الثقايف
ف��اع �لا وم ؤ�����ث����راً ،ل��درج ��ة ي��ق��ام ف ��ي��ه��ا معر�ض اً
للكتاب بهذا التنوع الفكري املتطور يف جميع
املجاالت الفنية والثقافية والفكرية ذات البعد
ال�س رتاتيجي والتخطيطي وال��ت��اري��خ ��ي ،ب��د أ�

عرض الكتروني لدار المأمون بمناسبة اسبوع النزاهة

من ثقافة الطفل ،و�صو ًال �إىل �أعلى امل�ستويات
الثقافية".
و�أو�ضح املدين �أن "خ�صو�صية معر�ض الكتاب
ال�سنوي بن�سخته الثالثة ،تكمن يف ا�ستقطاب
دور ن�شر حملية وعربية واقليمية وا�سالمية،
تدخل الديوانية للمرة االوىل لعر�ض نتاجاتها،
بكل ما حتمله من مفاهيم متطورة" ،الفتاً �إىل
�أن "م�شاركة العتبتني العلوية واحل�سينية ،يف
املعر�ض مبن�شورات وكتب وهدايا ،تعد االكرث
قيمة على االطالق"

بغداد  -العراقية
أ�ق��ام��ت دار امل���أم��ون للرتجمة والن�شر يف وزارة
الثقافة معر�ض اً لكتبها وذلك مبنا�سبة ا�سبوع
ال��ن��زاه��ة وت�ضمن امل ��ع ��ر���ض ا���ض��اف��ة اىل الكتب
عر�ض اً �ألكرتونيا للكتب  .وي�أتي هذه املعر�ض
ت��زام��ن��اً م���ع اح ��ت��ف��االت ال ���ع ���راق مب��ن��ا� ��س ��ب��ة ي��وم
ال��ن��زاه��ة ال���ذي ينظم ك��� ّل ع���ام يف ه���ذه ال��ف�ترة
لن�شر الوعي املعريف يف هذا ال� ش�أن ،ومبا ي�صب

وهويحضر ندوة بمناسبة اسبوع النزاهة

اضــــاءات

نوفل ابورغيف :اننا بحاجة في دوائرنا الى اقامة مثل هذه
الندوات لكسر الحواجز بين الجهات الرقابية واالدارية
وسام قصي
برعاية وحضور السيد مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور
نوف��ل اب��و رغيف وبمناس��بة إس��بوع النزاه��ة الوطني نظم قس��م
العالقات واألعالم في الدائرة بالتعاون مع مكتب مفتش عام وزارة
الثقافة القس��م االعالمي ف��ي الوزارة ندوة حواري��ة تفاعلية تحت
ش��عار(ثقافة النزاهة  -وس��يلتنا لبناء مجتمع مزدهر)في مس��رح
الرافدي��ن وس��ط العاصم��ة بغدادقدمها أس��اتذة متخصصون في
النزاهة واالعالم.
من جانبه اكد ال�سيد املدير العام :من
ال�ض���روري واملهم �إزالة اخلوف والوجل
ل���دى الكثريي���ن فالبع����ض يعتق���د ان
مكت ���ب املفت����ش الع���ام دائرة بولي� س ���ية
قمعية اُوجدت البت���زاز النا�س،امنا هو
ي ق���وم ب���دور مه���م وتكامل���ي والعالق���ة
ب�ي�ن القطاع الع���ام واملختلط واخلا�ص
الب���د ان تك���ون حميم���ة وع���دم النظ���ر
اىل تل���ك املكاتب كج ه���ة رقابية تبحث
ع���ن االخط���اء والهن���ات والدليل يوجد
لديهم مكاتب اعالمية وثقافية فمن

املهم جداً ك�سر احلواجز.
و�أ�ض���اف :ان احلدي���ث ع���ن النزاه���ة
االداري���ة يف وزارة الثقاف���ة ه���و االج���در
واالق���رب م���ن احلدي���ث ع���ن النزاه���ة
املال ي���ة �إذ ان وزارة الثقاف���ة من الوزارات
الفق�ي�رة اىل ح���د م���ا ولي�س���ت فيه���ا
م�ش���روعات �إ�س���تثمارية كبرية ومتا�س
مبا�ش���ر م���ع املواطن�ي�ن م���ن خ�ل�ال
املعام�ل�ات ك م���ا يح���دث يف ال���وزارات
االخ���رى الت���ي تتعام���ل م���ع احلج���ة
االنية للمواطن .

أحفوريات عراقية
عمرها  8500عام
ع�ثرت معلمة عراقية على أ�ح ��ف��وري��ات و�أ�شكال من
احلياة البدائية يعتقد �أن عمرها يتعدى 8500
عام.
وت��ت ��ب��ادل معلمة م���ادة الأح ��ي��اء� ،سمرية امل�شهداين،
ر�سائل �إلكرتونية وبع�ض ال�صور واملعلومات� ،إ�ضافة
�إىل بيانات حتليل كربونية ،م��ع هيئات ومنظمات
ع ��ل��م��ي��ة ع��راق ��ي��ة ودول ����ي����ة ،ب���ه���دف درا����س���ة وحت��ل��ي��ل
اكت�شافاتها.
و أ�ب����دت منظمات دول��ي��ة اهتماما الف��ت��ا باكت�شافات
امل�شهداين ،ال �سيما �أن اكت�شافاتها تثبت النظرية
التي تفيد ب�أن مناطق غرب العراق و�شمال العودية
و���ص��وال �إىل ج ��ن��وب الأردن ،ك��ان��ت م��غ��ط��اة ب��امل ��ي��اه يف
ع�صور م��ا قبل ال��ت��اري��خ ،حيث ت ��ب��دو يف اكت�شافات
امل�شهداين والتحليالت الأول��ي��ة� ،أنها تعود بالأ�صل
�إىل خملوقات بحرية انقر�ضت بعد انح�سار املياه
عن تلك املناطق.
وتقول املعلمة� ،إنها تعاين من م�شاكل يف التوا�صل،
ن��ظ ��را ل ��ع ��دم ت��وف ��ر خ��دم��ة الإن�ترن��ت يف ال��ت�لال التي
تنقب وتعي�ش فيها.
وت�ضيف امل�شهداين �أنها "ا�ضطرت �إىل مغادرة منزلها
يف ق�ضاء هيت غرب العراق وترك عملها التدري�سي
ه���ن���اك ،ب ��� ��س ��ب��ب دخ ����ول ت��ن��ظ ��ي��م ال���دول���ة الإ� ��س �لام��ي��ة
�إىل بلدتها ،وامل ��م��ار� ��س ��ات الوح�شية ال��ت ��ي ينتهجها
�ضد الن�ساء ،ال �سيما من يعتربهن غري ملتزمات
بال�شريعة الإ�سالمية".
وتتابع "بعد اخلروج من هيت ،بد�أت ممار�سة هواية
���ش��اق��ة ل��ق�����ض��اء ال���وق���ت��� ،ض��م��ن تخ�ص�صي يف علم
الأحياء ،وهي التنقيب عن عوامل ما قبل التاريخ وما
قبل داع�ش".

وب�ي�ن املدي���ر الع���ام :ان احلدي���ث ع���ن
النزاه���ة وثقاف���ة النزاه���ة حديث مهم
عل���ى الرغ���م م���ن ان احلاج���ة ب���د�أت
تر�ش���ح بع���د ع ���ام  2003لوج���ود
الهيئات الرقابية مثل النزاهة ومكتب
املفت����ش الع���ام الن الع���راق انفت ���ح بع���د
هذه الفرتة وا�ص���بح بحاجة اىل ايجاد

ق���رارات كث�ي�رة ملواك ب���ة ه���ذا االنفت���اح
يف امل �ؤ�س�س���ات الر� س ���مية يف احلكوم���ة
وغريه���ا.
و�ش���دد ابورغي���ف عل���ى ان دوائرن���ا
بحاج���ة اىل اقام���ة مثل ه���ذه الندوات
التثقيفي���ة والتعريفي���ة لك�س���ر
احلواج ���ز ب�ي�ن اجله���ات الرقابي���ة

واالدارية كما اننا الندعو اىل الرتا�ش���ق
باله���واء الطلق وت ب���ادل االتهامات دون
اال�س���تناد اىل احلقائ���ق الدامغ���ة ،ومن
ب���اب ك ب���ح ج م���اح امل� س ���يئني الب���د م���ن
االحتكام اىل الق�ض���اء و�أبوابه مفتوحة
وم�ش���رعة للجميع .
وا�س���تهل املحا�ض���رعن مكت���ب املفت����ش
الع���ام يف وزارة الثقاف���ة �ض���ياء يون����س
حديثه قائ ً
ال :اعتادتهيئة النزاهة على
اقامة ا�س���بوع امنوذجي وا�س���تثنائي يف
ا�ش���اعة ثقافة النزاهة �س���نوياً ،و�أ�ضاف
ان مكت ���ب املفت����ش الع���ام ينطلق وعلى
م���دار ال�س���نة م���ن املحاورالتال ي���ة :
اجلان���ب االداري واجلان���ب القان ���وين
واجلان ���ب املايل باال�ض���افة اىل اجلانب
االعالم���ي ال�ش���اعة ثقاف���ة و�ش���فافية
النزاهة وان يكون مر�آة عاك� س ���ة يعتمد
الو�ضوح وال�ص���دق والدقة وال�صراحة
دون املبالغة .
ختام���اً �ش���كراملدير الع���ام الق� س ���م
االعالم���ي يف وزارة الثقاف���ة مل���ا قدم���وه
يف كل م���ا ي�ص���ب مب�ص���لحة امل �ؤ�س� س ���ة
وال���وزارة وعل���ى حر�ص���هم وجديته���م
وحرفيتهم العالية.

دور الكادر الوظيفي في تجسيد قيم ومفاهيم النزاهة
�إن ع ��ظ ��م��ة االم����ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ب�ين دول ال ��ع ��امل
,وم����احت����ظ����ى ب����ه م����ن اح ����ت���رام ب��ي�ن الأمم ,
وماتت�صف به من رقي وح�ضارة � ..إمنا تنطلق
م��ن الأ���ص��ال��ة وال�صفات النبيلة وعلو ال� ش�أن
والقيم الروحية ال�سامية  ,واالميان باملقد�سات
,وال�سمعة الطيبة  ,وروح املواطنة احلقة التي
يت�صف بها ال�شعب  .وال��ت ��ي جتتمع كلها يف
�أ�سمى ال�صفات الأخالقية �أالوه ��ي "النزاهة"
التي تعرب عن جوهر املبادئ التي جتد معناها

يف �أ�صل هذه الكلمة ,والتي فر�ضت �أهميتها
لت�صبح م��ن��ه��اج ع ��م��ل ا� ��س ��ت��ح ��وذ ع ��ل ��ى اهتمام
ال��دول��ة لتجعل منه م�ؤ�س�سة ذات � ش�أن كبري
تت�صدر م�سرية ال ��ع ��ط��اء الر�سمي احلكومي
ال���ذي ي��� ّؤم��ن �سالمة العمل واالن��ت��اج ورع ��اي��ة
م�صالح امل ��واط��ن�ين واحل��ف��اظ ع ��ل ��ى حقوقهم
وفقاً للم�سارات القومية التي تنطوي عليها
قيمنا العربية الأ�صلية  ,التي جتد معناها يف
عفة النف�س والرتفع عن املكروهات من الأعمال

 ,وع���ن امل ��� ��س ��اوئ وامل��ط��ام��ع وال��ف ��� ��س ��اد وع���ن كل
ماهو قبيح وخم���زٍ..ويف و�صف املواطن النزيه
فانه ذلك االن�سان عفيف النف�س الذي يرتفع
عن كل مايحط من � ش�أنه  ,وعن كل املظاهر
املرفو�ضة من الأخالقيات وال�سلوكيات  ..ويف
املح�صلة النهائية ف��ان ال�صفات الأخ�لاق ��ي��ة
القومية هي جوهر وجود الأمة التي يحر�ص
االن�سان �أن يكون فيها مواطناً �صاحلاً يت�صف
بال�صفات الأخالقية القومية ..

مهرجان الكميت العراقي ..نماذج شعرية جديدة معرض للصور الفوتوغرافية في دائرة الفنون التشكيلية
ي ��ب��دو �أن احل ���ي���اة ال��ث��ق��اف ��ي��ة يف ال ���ع ���راق ال ت��خ��ت��ل��ف مت���ام���اً ع���ن احل ��ي��اة
ال�سيا�سية ،فما تفعله ال�سيا�سة بنا يغور عميقاً يف الأدب والفن والعمارة
والعلوم املختلفة ،حتى نغدو ببغاوات نكرر ما يقدمه لنا ال�سيا�سي،
جم اً.
فن�شربه مبتعة كبرية حتى و�إن كان َّ
هذا ما ميكن تل ّم �سه يف مهرجان الكميت الرابع ال��ذي �أقيم يف مدينة
العمارة على مدى يومني متتالني ،لكن هذا ال مينع �أن هناك �أ�صواتاً
نقدية قدَّمت درا�سات مهمة ،ف� ً
ضال عن بع�ض الق�صائد التي ا�شتغلت
ب�شكل مغاي ر ،وطرحت مناذج �شعرية جديدة.
غري �أننا ال ُب َّد �أن نعرتف ،ب�أن ما تعب به احتاد �أدب��اء مي�سان واللجنة
امل�شرفة على املهرجان مل يذهب �سدىً  ،فقد قدما منوذج اً من النادر �أن
جنده يف مهرجاناتنا التي �أ�صبحت من ال�صعب �إح�صا�ؤها ،ويف الوقت
نف�سه من الأ�صعب علينا �أن نقول �أننا قد دعينا �أو �شاركنا ملهرجان
نتذكره ح�سناته� .إال �أن ما فعلته اللجنة املنظمة للمهرجان كان مثار
�ير م��ن قبل احل��ا���ض��ري��ن ،لأن��ه��ا د أ�ب���ت على تنظيمه ب�شكل
إ�ع ��ج ��ابٍ ك ��ب ٍ
خمتلف ،احرتمت فيه امل�شاركني �أو ًال ،ومن ث َّم و�ضعت برناجم اً مكثفاً
ومتنوعاً ومهماً ثانياً ،ف� ً
ضال عن �أنها؛ كما �أخربنا رئي�س احت��اد �أدب��اء
مي�سان ،حاولت �أن تدعو الأ�سماء املهمة والر�صينة يف كتاباتها النقدية
ون�صو�صها الإبداعية� ،إال �أن ه��ذه الأ�سماء؛ �أو �أغلبها ،اعتذر لأ�سباب
كثرية ،منها تخوفها من امل�شاركة يف مهرجاناتنا املعروفة.

يف م�صلحة ال�صالح العام ويخدم العراق.
وي���ذك ���ر �أن ال��ل��ج ��ن��ة ال ��ع ��ل��ي��ا يف وزارة ال��ث��ق��اف��ة
امل�����ش��رف��ة ع ��ل ��ى ا� ��س ��ب��وع ال��ن��زاه��ة ال��وط��ن ��ي لعام
 2014نظمت حتت �شعار "النزاهة م�س �ؤولية
اجلميع" لن�شر ث��ق��اف��ة ال��ن��زاه��ة وال�شفافية
للحفاظ على امل���ال ال ��ع��ام وق��د ���ش��ارك��ت دوائ��ر
ال ��وزارة قي �إقامة معار�ض للكتب �أقامتها ك ّل
من دار ال� ش�ؤون الثقافية ودار املامون للرتجمة
والن�شر ودار الن�شر الكوردية وامل ��رك��ز الوطني
للملكية الفكرية.

ت������ق������ي������م دائ��������������رة
الفنون الت�شكيلية
ال���ت���اب���ع ���ة ل ��������وزارة
ال��ث��ق��اف��ة امل ��ع ��ر���ض
ال�������������ش������خ ������� ������ص������ي
ل��������ل��������م �����������������ص��������ور
الفوتوغرايف ر�سول
ع �����ل�����وان يف ق���اع���ة
الفنون الت�شكيلية
يف وزارة ال��ث��ق��اف��ة
ال�����������ي�����������وم وق�����������ال
ال��ف��ن��ان ع ��ل��وان � ّإن
امل ���ع ���ر����ض �أح ���ت���وى
ع ��������ل��������ى ()50
ل�������وح �������ة حت����دث����ت
عن بغداد وعربت اللوحات على وحدة العراق .و�أ�ضاف �أ ّن��ه بالرغم من تعر�ض
العراق للظروف اال�ستثنائية �إال �أن احلياة يجب �أن ال تتوقف ،و�أن ي�ستمر نب�ض
الإن�سانية والثقافة يف ج�سدها .و�أ�شار � ّأن معر�ضه هذا هو الثالث الذي يقيمه
متزامناً مع احتفاالت الوزارة ب�أ�سبوع النزاهة الوطني لعام . 2014

وزارة الثقافة تقدم عرضًا
لألزياء في معرض بغداد الدولي
�شاركت وزارة الثقافة يف افتتاح ال���دورة ( )41ملعر�ض بغداد
ال���دويل ي��وم االث��ن�ين امل ��واف��ق  ،20/10/2014ومثل ال ���وزارة
ال�سيد الوكيل فوزي الأترو�شي ،ورافقته يف ذلك ال�سيدة با�سمة
كاظم املدير العام وكالة للدار العراقية للأزياء .قدمت الدار
عر�ض اً تاريخياً للأزياء العراقية ال�سومرية والأكدية والبابلية
والآ�شورية حاز على �إعجاب احلا�ضرين .يذكر �أنّ ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء قد افتتح املعر�ض �صباح يوم �أم�س بح�ضور عدد
من الوزراء والنواب وامل�س �ؤولني .و�شارك يف هذه الدورة ع�شرين
دولة �إ�ضافة �إىل مئات ال�شركات العراقية.

مدير عام دائرة السينما والمسرح :اغلب
األفالم المشاركة من إنتاج السينما والمسرح
العراقية /بغداد…
�أكد مدير عام دائرة ال�سينما وامل�سرح يف وزارة الثقافة الدكتور
نوفل أ�ب��ور غيف �إن فيلم (احل��اج جنم البقال) هو �أول الأف�لام
التي عر�ضت يف حفل افتتاح مهرجان بغداد ال�سينمائي الدويل
ال�ساد�س ،و�أ���ض��اف اب��و ارغ ��ي��ف �:إن ه��ذا املهرجان ميثل خطوة
�أ�سا�سية رغ ��م الإمكانيات امل��ح ��دودة  .و�أو���ض��ح� :إن ال ���وزارة كانت
تطمح �إىل �إقامة مهرجان بغداد ال�سينمائي مبهرجان م�شابه
ال ��ع ��ام املا�ضي،لكن ال��ظ ��روف اال�ستثنائية التي مي ��ر بها البلد
اجربتنا على ت�أجيله و�شدد على ان الوزارة عازمة يف امل�ضي قدماً
على طريق الرقي وثقافة ال�سينما واملعرفة،مبيناً �إن الأف�لام
املعرو�ضة متثل باكورة �أعمال ما انتجته دائرة ال�سينما وامل�سرح
 .م�ضيفا�:إن اغلب الأفالم امل�شاركة هي من �إنتاج دائرة ال�سينما
وامل�سرح و�ضمن م�شروع بغداد عا�صمة الثقافة العربية،ونقول
ب�إيجاز ان هذه اخلطوة هي الأوىل لعر�ض هذه الأفالم ب�صرف
النظر عن القيمة الفنية،مبيناً �أننا اليوم بد�أنا تلم�س ثمار
هذا العمل من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سة مدنية تتعاون مع
اجلهات الر�سمية ،كما �أن 33فيلم من �أف�لام امل�شروع �سرتى
النور بعد فرتة ركود �شهدتها ال�سينما العراقية .

نقيب الفنانين يزور الفنان سامي عبد الحميد
العراقية  -ميسون محمد
زار نقيب الفنانني العراقيني �صباح املندالوي  ,الفنان الكبري
�سامي عبد احلميد يف داره يف بغداد بعد تعر�ضه لوعكة �صحية
�أقعدته يف الفرا�ش ومتنى املندالوي لفنان العراق ال�شفاء العاجل
 ,والعودة اىل ال�ساحة الفنية م�ؤكداً ا�ستعداد النقابة لتقدمي
الدعم املادي واملعنوي له وعرب الفنان �سامي عبد احلميد عن
�شكره وتقديرهلوفد نقابة الفنانني العراقيني  .وي��ذك ��ر ان
الفنان �سامي عبد احلميد الكاتب واملمثل واملخرج من مواليد
ال�سماوة ع��ام  1928ا�ستاذ يف العلوم بكلية الفنون اجلميلة
جامعة بغداد � ,أل��ف عدة كتب تخ�ص الفن امل�سرحي  ,وترجم
كتباً ب� ش�أن الفن امل�سرحي منها  :العنا�صر الأ�سا�سية لأخ ��راج
امل�سرحية الك�سندردين  ,ت�صميم احلركة الوك�سفورد  ,املكان
اخل��ايل ل�ب�روك .وح�صل على الكثري م��ن اجل ��وائ��ز والأو�سمة
منها  :ج ��ائ��زة التتويج م��ن م��ه ��رج ��ان ق ��رط��اج  ,و� ��س ��ام الثقافة
التون�سي من رئي�س جمهورية تون�س  ,جائزة الإبداع من وزارة
الثقافة والإع �ل�ام العراقية  ,جائزة �أف�ضل ممثل يف مهرجان
بغداد للم�سرح العربي الأول  .من �أ�شهر �أعماله الإخراجية
امل�سرحية  :ثورة الزجن  ,ملحمة كلكام�ش  ,بيت برناردا  ,املفتاح ,
عطيل يف املطبخ  ,هاملت عربيا  ,القرد كثيف ال�شعر .

لوحات "جمالية" عراقية في الرباط
يحت�ضن املركز الثقايف الهولندي نيمار بالرباط
م ��ع ��ر���ض��ا ل��ل��ف��ن��ان ال ��ع ��راق��ي ع ��ل ��ي ال ���ب���زاز ،يف ال��ف�ترة
املمتدة بني� 23أكتوبر/ت�شرين االول و 7نوفمرب/
ت�شرين الثاين .وم��دار ه��ذا املعر�ض الفني على يف
نومينولوجيا الأثر وجماليات املتال�شيات والزوائد.
يقول علي ال ��ب��زاز يف �سياق �سالف "الأثر هوفكرة
حياة وم��وت ،تعاقب ودمي��وم��ة ،كما ي�صرح يف اكرث
من مقام ب�أننا "كلنا وجه و�أثر ،ح�ضور وغياب".
َي �� ِف�� ُد ال��ف��ن��ان ال ��ع ��راق ��ي علي ال ��ب��زاز على جماليات
الت�شكيل من �سجل الكتابة ،ومن خمتربها املُ�ش َرع
على التجريب ،وامل��ن��ذور الرت��ي��اد جماهيل املعنى.
فهو�شاعر وكاتب ،وناقد فني متميز؛ يتنقل بحد�سه
ب�ي�ن ح ���ق���ول ج ��م��ال ��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ب ��� ��س �لا� ��س ��ة ومت��كُّ��ن
نادرين .ومعر�ضه الت�شكيلي الراهن ،ينهل من هذه
ال�سجالت اجلمالية واملعرفية ال ��راف ��دة ،وينه�ض
على مو�ضوعة �إ�ستي�سيقية ت�شكل حم ��ور تقاطع
لفيف م��ن احل��ق��ول الإبي�ستمولوجية والإب��داع ��ي��ة
وهي :مو�ضوعة الأث��ر .وك�صنيعه املعهود مع كثري
من الإ�شكاالت والق�ضايا التي يثريها ،يقارب علي
البزاز قيمة الأثر مقاربة متوغلة ،ر�شيقة ومرحة،
متج الذوق وال تخيب حد�س املتلقي.
ال ُّ

�سبق ل��ل��ف��ن��ان �أن الم ��� ��س � ���س ����ؤال الأث����ر يف �سياقات
نظرية �سالفة ،خا�صة يف معر�ض م�ساءلته للذاكرة
والن�سيان وال�تراث واخل ��ردة وما �إليها .ويف معر�ضه
احل���ايل يج�سد ه���ذه امل ��� ��س ��اءل��ة ف��ن��ي��ا ،وينقلها من
�صعيد الكتابة �إىل م�ستوى الت�شكيل ،ويرتجمها �إىل
�شعرية اللون واحلركة واملادة واخلطوط والأحجام.
الأثر يف املنجز الفني لعلي البزاز بح�سب تقرير يف
�صحيفة القد�س العربي ،ال يحيل على تلك البقية
الباقية من زمن م�ضى وانق�ضى ،وال يومئ ،عنده،
�إىل وجود عفَّ عليه الزمن ومل يبق منه غري ر�سوم
دار�سة� .إن الأثر يف �أعماله الفنية ين�ضح على العك�س
من ذلك ،باحلركة ،وينب�ض باحلياة ،ويكثف الوجود
وال���زم���ن ،وي ��ع ��م��ل ع ��ل ��ى َم ْ
�����ش �� َه��دَة تفا�صيل ال��ذاك ��رة
يف م ��راي��ا الهوية وال��غ�يري��ة واحل�����ض��ور وال��غ ��ي��اب .ال
يتغيا الفنان وال�شاعر علي ال ��ب��زاز �أن يجعل من
الأث ��ر حم�ض ت�أثيث لعامله الفني �أو�سنداً خارجياً
من �أ�سانيده ،بل يطمح� ،أبعد من ذلك� ،إىل حتويل
الأث��ر �إىل عمل فني ،وم�أثرة جمالية .يقول كانط
«ال��ف��ن ،لي�س متثيال ل�شيء جميل ،بل هو متثيل
جميل ل�شيء م��ا .واللم�سة الفنية الباذخة لعلي
البزاز تكمن يف هذا التمثيل اجلميل لل�شيء /الأثر،

ويف حتويل �أ�شياء معينة ،عادمة متال�شية وغفل
من كل قيمة �إىل �أثر فني وقيمة جمالية .فالأبواب
وال��ن��واف��ذ وال��زوائ��د التي تخل�ص منها �أ�صحابها،
لأنها فقدت وظيفتها اليومية اجلارية ،تتحول بني

�أن��ام��ل ال ��ب��زاز �إىل منجزات فنية ،ت��دل على زمنها
اخلا�ص (زمن الأثر) وعلى زمن الذات املبدعة (زمن
الأث���ر) ،وتتعالق عربها أ�ل ���وان و���ص�يرورات احلا�ضر
واملا�ضي .يتعقب الفنان علي البزاز حتوالت الأثر،

ويحر�ص على القب�ض عليها فينومينولوجياً يف
احل��دود امللتب�سة بني الذاكرة والن�سيان واحل�ضور
والغياب .وال يكتفي بالتو�سل ب�أيقونات دال��ة على
الأث���ر بو�صفه معطى م��ادي��اً حم�سو�س اً (الأب����واب،
امل��ف��ات��ي ��ح ،القطع النقدية…) ب��ل يعتمد �أي�ضا،
لتبئري دالالت���ه ،على بالغة اخل��دو���ش وال��ن��ت ��وءات،
وعلى �شعريات اللون التي ت�ؤجج يف العني والقلب
توقاً نو�ستاجلياً �إىل زمن ه��ارب وتطلعا �إىل وجود
�إن�سيابي طالته ي��د امل ��ح ��ووال��غ ��ي��اب .وع�بر جتريد
الألوان من �إحالتها الواقعية املرجعية والبحث عن
املاهية الثاوية خلف امل��ادة و إ�ظ��ه��ار ما لي�س �شيئيا
خلف هوية الأ�شياء املح�سو�سة ،عرب كل هذا و�سواه
ي ��ق��دم �إل ��ي��ن��ا ال ��ب��زاز الأث����ر ،لي�س ك ��م��ا خلفه ال��زم��ن
وعف عليه ،بل كما ب َرتْه يده املاهرة و�أبدعه خياله
ال�شفيف ،و�ألهبه حد�سه ور�ؤاه ال�شعرية املرهفة،
وي ��ق��دم الأث ���ر ككتابة ت�شكيلية �أ�صلية Archi-
 écritureتنمحي فيه الفوا�صل بني الثنائيات
ال�ضدية :الأن���ا/الآخ ���ر ،احلا�ضر/املا�ضي ،ال��ذاك ��رة/
الن�سيان ،الوجه/القفا ،الظهور والغياب ،ويخلف
فينا ،م��ن خ�لال خملفاته ،بهجة ف��ائ��ق��ة ،وده�شة
خالقة.
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إستراحة القارئ

جمجمة تثير الرعب في المحلة ؟!
اسماعيل الراشد الجميلي

أشياء للذكرى

مل يكن النا�س من �أهل بغداد قبل ثورة  14متوز  1958قد تعودوا ر�ؤية
اجلثث �أو املوتى با�ستثناء من يتوفاه اهلل من الكرب �أو احلوادث ويقت�صر
ذلك على بع�ض املحيطني باحلادث  ،وكانت كلمة �ألوفاة �أو املوت تثري فينا
نحن ال�صغار اخلوف  ،وحني يقال �أن فالن �أو فالنة من كبار ال�سن توفى
عند ال��واح��دة �أو الثانية ليال ي�صيبنا الرعب �أو رمب��ا اخل��وف مما تعنيه
الظلمة مابعد الع�شاء حيث يكون �أغلب النا�س قد �آوى �إىل فرا�شهم ،
وق��ب��ل أ�مل��غ��رب ت�سمع ���ص��وت البنات ينادين على �أخ��وان��ه��ن ب��ال��دخ��ول �إىل
البيوت (تعال �أدخ��ل �صار الليل )( �أبويه ايكول تعال �صار الليل )  ،وكان
ي�سمح لل�صبية اجللو�س �سوية" حتت �ضوء عمود الكهرباء عند تقاطع
البيت م��رك��ز املحلة وك���ان أ�غ��ل��ب احل��دي��ث امل�����ش��وق ي��ج��ري ع��ن العفاريت
والطنطل وه��و العفريت ال��ذي على ك�بره فانه يفرد رجليه على جانبي
ال�شارع ك�أنه قو�س الن�صر  ،لكنه كان يقال ب�أنه على كربه فانك ت�ستطيع
هزميته بوخز خ�صيته بدبو�س �أو�أبرة لكي يهرب واملهم هو التجلد بال�صرب
وال�شجاعة حني تراه وقد �سد عليك ال�شارع ب�ساقيه  ،ورمبا احلكمة من
ه��ذه احلكاية امل�شوقة لنا نحن ال�صغار �أن نتجلد بالقوة وع��دم اخلوف
والت�صرف ب�شجاعة ملثل هكذا مواقف ع�صيبة  ،كان �أول منظر جلمجمة
ب�شر ر�أيناها نحن ال�صغار ورمبا جميع ن�ساء و�شباب و�أطفال املحلة كانت
عند �سياج �إذاعة بغداد يف �أوا�سط اخلم�سينات من القرن املا�ضي وكانت كما
�أفتى �أحدهم ب�أنها رمبا تعود لأحد اجلنود الهنود �أو ال�سيخ ممن �شاركوا

اليوم في التاريخ

يف احل��رب العاملية الثانية �أومم��ن ح��ارب يف العراق حيث كانت بريطانيا
ت�ضم الكثري م��ن اجل��ن��ود الأج��ان��ب م��ن دول الكومنولث امل�ستعمرة من
بريطانيا واغلبهم من الهنود �أو ال�سيخ �أو الكركة كما ن�سمع  ،حيث �أ�شار
هذا املفتي ب�أنه كانت هناك مقربة له�ؤالء عند هذا املكان  ،بعد ر�ؤيتنا لهذه
اجلمجمة وكان جزء منها ظاهر فوق ال�تراب �أخربنا �شباب املحلة عنها
وذهبنا جمموعة كبرية �أ�شبه بتظاهرة �إىل حيث املكان فتقدم �أحدنا وكان
يكربنا �سنا" وفيه جر�أة و�شقاوة رفعها وعدنا بها �إىل املحلة  ،خرج جميع
من يف املحلة وه��م ينظرون �إليه وه��و يومي بها �إىل اجلميع وك��ان حني
يقرتب من الن�ساء ا ّآلت��ي جتمهرن على مدخل بيتهن يدخلن �إىل البيت
وهن ي�صرخن وتكررا مل�شهد ل�ساعات مابني اخلوف وال�ضحك ومل يخلو
باب �أو �شباك �أو�سطح من املتفرجني  ،رمبا كان �أول �شخ�ص ر�أيته متوفى
يف حياتي وكان بال�صدفة منظرا" �صعبا" كان للو�صي على عر�ش العراق
عبد الإله خال امللك في�صل الثاين  ،ففي �صبيحة ثورة  14متوز1958 /
حني قتل جميع �أفراد العائلة املالكة با�ستثناء االمرية هيام التي �أ�صيبت
حينها وهربّت � ،سحب بع�ض املتظاهرين الذين ذهبوا باجتاه ق�صر الرحاب
جثة الو�صي  ،ت�سللت من بني جمموعة متظاهرة قادمة من ق�صر الرحاب
باجتاه عالوي احللة لأرى ماذا ي�سحب من يف مقدمتهم  ،كان منظر مريع
بالن�سبة ل�صبي يف الثالثة ع�شر من العمر  ،كان الو�صي عاري اجل�سم وقد
ربط احلبل يف رقبته وكانت جبهته قد غطت ن�صف وجهه من كرث ماكان
يدا�س على ر�أ�سه بالأقدام كما يدا�س على بقية ج�سمه �أي�ضا"  ،ان�سحبت
على من هول مار�أيته  ،قال بع�ض ا ّلذين تبعوا
�إىل اخللف وكاد �أن يغمى ّ
املظاهرة ب�أنه علق بحبل ربط يف البلكون الذي يقع فوق مطعم ال�شم�س

 23تشرين االول  -اكتوبر

 - 1942ان������دالع �أول م���واج���ه���ات م��ع��رك��ة
العلمني بني القوات �أملانية والإيطالية بقيادة
�إرف�ي�ن روم��ل وب�ين ال��ق��وات الربيطانية بقيادة
برنارد مونتغمري وذل��ك �أثناء احل��رب العاملية
الثانية.
 - 1965ع�شرات الآالف املجريني يتدفقون
�إىل ال�����ش��وارع للمطالبة ب��و���ض��ع ن��ه��اي��ة للحكم
ال�سوفيتي يف بالدهم.
 - 1982امللك فهد بن عبد العزيز �آل �سعود

ي�ضع حجر الأ�سا�س ملجمع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف.
 - 1983تفجري مقر القوات الفرن�سية التابعة
للقوات املتعددة اجلن�سيات جنوب لبنان و�أدى
ذل��ك �إىل مقتل � 56شخ�ص ،وهجوم �إنتحاري
على ثكنات ق��وات م�شاة البحرية الأمريكية يف
بريوت �أ�سفر عن مقتل � 231أمريك ًيا.
 - 2005إ�ع�����ص��ار وي��ل��م��ا ي�����ض��رب ال�����س��واح��ل
الغربية لوالية فلوريدا الأمريكية.

مواليد هذا اليوم  23تشرين االول  -اكتوبر
 - 1964ر�شيدي ياكيني ،العب كرة قدم نيجريي - 1977 .م�شعل نايف ،العب كرة قدم كويتي.
 - 1978جيمي بوالرد ،العب كرة قدم �إنكليزي.
� - 1969أحمد ر�شوان ،خمرج م�صري.
 - 1973ك��ري�����س��ت��ي��ان داي����ل����ي ،الع�����ب ك�����رة ق���دم � - 1978أرت�شي تومب�سون ،العب كرة قدم �أ�سرتايل.
� - 1979سيمون ديفيز ،العب كرة قدم ويلز.
�إ�سكتلندي.
 - 1984خالد النم�ش ،العب كرة قدم كويتي.
 - 1976رايان رينولدز ،ممثل كندي.
 - 1976رمي عبد العزيز ،ممثلة �سورية.
 - 1986جي�سيكا �سرتوب ،ممثلة الأمريكية.

كلمات متقاطعة

الذي يقع عند نهاية �شارع ال�شهداء وهو من بني املطاعم املعروفة يف الكرخ
التي يتع�شى عندها معازمي زف��ة العري�س قبل التجوال بالعري�س وقبل
دخوله على العرو�س ويكتب ا�سم املطعم يف ك��ارت الدعوة دون التعريف
مب��ك��ان��ه مل��ع��رف��ة اجل��م��ي��ع مب��وق��ع��ه ق��ي��ل ب����أن �أح���د الق�صابني ق��ط��ع رجليه
ب�ساطوره  ،لقي رئي�س ال��وزراء نوري ال�سعيد نف�س م�صريه من التقطيع
واحل��رق � ،شاهدت عند الع�صر �شخ�صا" على دراج��ة ي�سحب بحبل قطعة
حلم يومي ب�أنها من جثة نوري ال�سعيد .
بعدها ب�شهور على الثورة ولي�س �سنوات تعود النا�س على ر�ؤية جثث الب�شر
العراقيني متزق وحترق وتو�أد وتقطع وتعلق على �أعمدة الكهرباء عارية
وت�سحل يف الطرقات حتى يومنا هذا دون �أي حرمة لآدميتها وا�ستمرت
�سل�سلة االنتقام هذه منذ �إن�شاء الدولة العراقية ال أ�ح��د يريد �أن يك�سر

أقوال
وحكم
املفتاح اال�سا�سي للنجاح ه��و الثقة بالنف�س  ,واملفتاح
اال�سا�سي للثقة بالنف�س هو اال�ستعداد.
*****
�سئل أ�ح��د احلكماء � :أي الأ�صحاب �أب��ر و�أويف؟؟ قال:
العمل ال�صالح .و�سئل �أيهم �أ�ضر و�أبلى؟؟ قال :النف�س
والهوى .قيل له :ف�أين املخرج ؟؟ قال :يف �سلوك املنهج.
قيل له :وفيم ذاك؟ قال :يف خلع الراحات وبذل املجهود.
*****
ثالثة لي�س فيهن حيلة :فقر يخالطه ك�سل ,وع��داوة
يداخلها ح�سد ,ومر�ض ميازحه هرم.
*****
�أن ال �أن��دم على من ظننته �صديق فخذلني  ،بل �أن��دم
على من ظننته عدواً ف�ساعدين.
*****
ق��ال اح��د احل��ك��م��اء  :ال�����س��ع��ادة �آل��ت��ي ت�ضعها يف جيوب
ا آلخ��ري��ن � ،ستعود ي��وم��اً؛ لتختبئ يف جيوبك عندما
حتزن.
*****
الثقة بالنف�س �أول م�ستلزمات الأع��م��ال العظيمة- .
�صمويل جون�سون
*****

�سل�سلة االنتقام ه��ذه وي�ترك ث���أره النتقام املنتقم اجلبار ويعفوا  ،بعد
الثورة وبفعل هذه املجازر بد�أ الن�سيج االجتماعي بني املواطنني العراقيني
بالتفكك ومل تعد املحلة بيتا" واحدا" كما كانت م��ن قبل وب��دا النا�س
يرتكون بيوتهم و�أحيائهم التي ول��دوا وتربوا فيها يتحولون �إىل حمال
جديدة أ�خ��رى وب��د�أ �شكل البنيان يتو�سط حديقة الأر����ض حتى يتجنب
النا�س االخ��ت�لاط ببع�ضهم و أ����ص��ب��ح املثل ( �سدبابك و أ�م���ن ج��ارك ) هو
املتداول مع �شديد الأ�سف  ،حتى و�صل االنق�سام داخل البيت الواحد بني
�أف���راد العائلة ال��واح��دة مابني �شيوعيني وقوميني وبعثيني و�إ�سالميني
 ،وك��ان احل��زب ال�شيوعي يعترب نف�سه الو�صي ال�شرعي على ث��ورة متوز
لأنه كما يطرح نف�سه ب�أنه حتمل الت�ضحيات زمن العهد امللكي حيث كان
ال�شيوعيني يرتبطون ايدولوجيا" بفكر االحتاد ال�سوفيتي ومذهب كارل
مارك�س وكان خط�أ ال�شيوعيني �أنهم حاولوا فر�ض فكرهم بالقوة وكانت
من بني هتافاتهم( احتاد فدرايل والوحدة جووه �أنعايل ) ( ماكوم�ؤامره
�أت�صري واحلبال موجوده ) وكنت ت�شاهد احلبال معلقة يف �صفوف املدار�س
املتو�سطة والثانوية وكذلك بجانبها �صور وجه الرئي�س جمال عبد النا�صر
مل�صوق على ج�سم راق�صه حيث كان زمنها يوجد مد قومي حترري على
ام��ت��داد ال��وط��ن العربي فجرته ث���ورة 23يوليو متوز1952/يف م�صر
بقيادة رئي�س تنظيم ال�ضباط الأح���رار جمال عبد النا�صر بينما ت�ؤمن
الأحزاب القومية يف العراق بفكرة القومية العربية والوحدة العربية وكان
�صدامها مع ال�شيوعيني �شيء حتمي الذي �أخذ ال�شكل الدموي ومل ي�شعر
ال�شعب العراقي بالأمان واال�ستقرار منذ ثورة متوز1958 /وحتى يومنا
هذا �إال يف فرتات قليلة مل يتفق على ت�سميتها اجلميع .

قالوا في الفخر
احلب مواجهة كربي �إبحار �ضد
التيار  -نزار قباين
*****
ي�����ا ق������وم �أذين ل���ب���ع�������ض احل���ي
ع��ا���ش��ق��ة ...والأذن ت��ع�����ش��ق قبل
العني� ...أحياناً -ب�شار بن برد
*****
مل �أجن يف احلب ذنباً �أ�ستحق به
عتباً  ...ولكنها حتريف �أقوايل -
حممود �سامي البارودي

*****
ي��ا ف�����ؤادي رح��م اهلل ال��ه��وي ...
يل فهوي -
ك��ان �صرحاً من خيا ٍ
�إبراهيم ناجي
*****
الرجل يع�شق بعينيه  ...وامل��ر�أه
ت��ع�����ش��ق ب���أذن��ي��ه��ا � -أمي����ن أ�ح��م��د
خلف
*****
�إن كنت تدري ما الغرام فداوين

sms

لو تدري روحي �شلون بعدك حزنها والمي���ل ال��ق��ل��ب ذك��راه��اف��ان غابت
ع����ن����ي ي���وم���اف���ال���ق���ب���ذك���ره���ا ف��ه��ي
مثل الت�شيط كبال تابوت ابنها
مر�سومه يف قلبي فكيف ان�ساها
*********
*********
ك���ل حل�����ض��ة م���و ك���ل ي����وم ل��ع��ي��ون��ك
ح���ب���ك �����ش����دين ب�����س�لا���س��ل وك��ل��ب��ي
ا�شتاك
خايف ت�ضل بعيد ويكتلني الفراك لعيونك يغازل وبو�ستني من ت�صل
خدك ت�صيح نازل نازل
*********
*********
����س�ل�ام���ي اىل م����ن ل�����س��ت ان�����س��اه��ا

أفقي
� - 1ساعدت و�أعطت  -انتهاء وتوقف
� - 2أول من ا�ستخدم اال�سفلت يف تعبيد الطرق
 - 3من مواليد قرطاج ومن �أعظم القادة الع�سكريني يف التاريخ
 - 4بحر  -للتعريف  -يف الفم
 - 5حتفر عميقا ال�ستخراج معدن ثمني
� - 6أحد ملون فرن�سا
 - 7خمرتع الديناميت
 - 8مكاف�أة لعمل جليل  -نظر برقة وحنان
� - 9ألوان ما بعد املطر  -زيت �سبب احلروب
� - 10ضرب وطرق  -للك�سور  -تو�ضع عليه الأ�شياء

�أو  ...ال فخل العذل والتفنيدا -
ايليا �أبي ما�ضي
*****
َي����ق����ول����و َن َل������و عَ������ َّزي������تَ َق���ل��� َب َ
���ك
لاَ ِرعَوىَ ...فقُلتُ َوهَل لِلعا�شِ ق َ
ني
ُقلوبُ  -جمنون ليلي
*****
فديتك لي�س يل عنك ان�صراف
 ...وال يل يف ال�����ه�����وي م���ن ٍ���ك
�إنت�صاف � -أبو نوا�س

ت�ستاهل ان��ط��ي��ك ال��ك��ل��ب وانطيك
ماي العني وماريد منك ثمن ب�س
�شوفتك يازين
*********
م��ن ج��ن��ت زغ�ي�ر ج���دو ك��ل��ي احل��ب
عذاب ب�س ملن كربت و�شفتك عرفت
�شكد جدو جذاب
*********

لغز في صورة

عمودي
 - 1للق�سم � -أ�شعل
 - 2مت�شابهان  -للبيع وال�شراء
 - 3ا�شتياق �شديد  -مدينة عربية على املحيط االطل�سي
� - 4أول بلد عربي عرف الطباعة  -نظر بطرف عينه
 - 5بلد �آ�سيوي يعني بلد الأحرار � -ألقى وطرح
 - 6مت�شابهان  -نقول �أهال و�سهال ومرحبا
 - 7امل�شتغلون
 - 8حيوان يحك �أذنه ب�أنفه  -تفتت واختفاء يف ال�سوائل
 - 9مت�شابهان � -أحد جنوم ال�سماء  -هرب
� - 10أداة نافية نا�صبة  -قال كالما  -قطع

يف ال�صورة ،املطلوب حتريك �أربعة �أعواد من مكانها للح�صول على ثالثة مثلثات مت�ساوية الأ�ضالع...

أبــراج اليــوم

باحلب ،فطاقتك الرومان�سية املغناطي�سية جتذب
حت�س
ّ
ب�إمكانك �أن ّ
املعجبني� .إذا ك��ان لديك اهتمام ب��احل ّ��ب ،ف إ���ن��ك �ستكون ملفتـ ـ ـ ـ ـاً
للأنظار اليوم  ،و �ستجد �أن عيون جميع من حولك حمملقة بك .ال
تتــردد باظهار حبك للآخرين الذين �سيلتفون حولك متتع باحلياة
اليوم.

احل��ب املفقــود ال��ذي كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تبحث عنه منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ زم ـ ـ ـ ـ ــن بعيد
�ستجده ال��ي��وم ،ان��ت يف قمة ن�شاطك العاطفي و اجلميع يريد ان
ي ـ ـ ـ ــراك ب�أح�سن ح��ال ،يف العمل هنالك خرب قد يغري من بع�ض
اخلط ــط التي كنت قد ر�سمتها ال ت�ضايق و كن مرنا مع املتغريات
اجلدي ـ ــدة..

العمل يريد ان ي�أخذ منك وقتا اطول من الذي تخ�ص�صه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
عليك بذلك لأن هذه الفرتة هي فرتة ن�شاطك الذهبية و الت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ق��د ال تتكرر ك��ث�يرا� ،ستجد الكثري م��ن االم���ور ال�سارة يف العمل و
الت ـ ـ ـ ـ ــي �ستجعل حياتك االجتماعية و حتى العاطفية اف�ضل من
ال�ساب ــق..

أعط اهتماماً اليوم ملن حولك.
أ�نـ ـ ــت بحاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبع�ض الب�صرية ِ � ،
ال ت�صرف انتباه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب�سهولة عن الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور املحيطة بك ،وال
تخرج عن املو�ضوع املطـ ـ ـ ـ ــروق �أمام ـ ـ ـ ـ ــك .ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يفاجئ من
حولك برتكيزك املفاجئ .و قد تتفاج ـ ـ ـ ـ ـ ــئ ب�سرعة جتاوبـ ـ ـ ــهم مع
افكارك..

ح���� ّرك دم��اغ��ك ���س��ري��ع��اً .ل��ق��د ح���ان ال��وق��ت ل��ت��ت أ���مّ��ل� .ستتع ّلم من
خ�لال املالحظة �أك�ثر بكثري مما �ستتعلمه باالندماج يف الق�ضايا
املطروحـ ـ ـ ـ ــة  ،الرت ّوي �سي�سمح لك بر�ؤية بع�ض الروابط التي كنت
غاف ً
ال عنهـ ــا .فقط ال ت��دع ج�� ّل همك انهاء العمل بل كيف تنهيه
بال�شكل االمثل..

�إن جوهر النجاح يكمن يف فريق العمل .جد من ي�شاطرك ال�� ّر�أي
لإحراز التقدّم اليوم .تنقل عالقتك مع �أ�شخا�ص اليوم من زمالء
ربا من �أ�صدقاء �إىل �أكرث من �أ�صدقاء.
عمل �إىل �أ�صدقاء رمبا� ،أو مّ
كن �إيجابياً مع هذا التحول بق�ضاء بع�ض الوقت معهم بعيداً عن
املكتب �أو العمل.

اح�سا�سك بالأخالق قد يكون مع ّكراً بع�ض ال�شيء  ،كن حذراً … و
�صريحاً �إذا اقت�ضى الأمر � .أنت تكره �أن تكون �شكاكاً بالآخرين  ،لكن
بع�ض الأمور تقول لك �أن تخترب هذا احلافز و تت�صرف ب�شكل �أكرث
حذراً � .أن�صت �إىل هذا ال�صوت اخلافت و ال متانع من احل�صول على
بع�ض الأجوبة املبا�شرة.

�أنت تتح ّرك ب�سرعة كبرية ،ال ميكن �أن يجاريك �أحد .ال تنظر �إىل
ال��وراء  ،فقط انطلق �إىل الأم��ام .أ�ن��ت ال حتب �أن تخرب رئي�سك يف
العمل �أو زوجتك يف البيت �إىل �أين تذهب ،تكره �سلطة اال�ستج ـ ـ ـ ـ ــواب
 ،و حت��ب االن��ط�لاق دون أ�ي��ة قيود  ،لكن عليك �أن ال تبالغ بذلك
كثرياً.

احلذر واجب ،لكن العمل �أف�ضل .ا�ستخدم طاقتك لتحويل الأ�شياء
من �أفكار نظرية �إىل واقع ملمو�س � .إنك تعمل بجدّ ،رغم ذلك ت�شعر
كما لو �أ ّن��ك ال جتني �شيئاً .ال تفقد ثقتك بنف�سك ،ف���إن امل�شاريع
الطويلة الأجل حتتاج �إىل وقت �أطول لتجني ثمارها .امنح نف�سك
مكاف�أة �صغرية بينما تنتظر املكاف�أة الأكرب.

تعقلك �سيخدمك كثرياً .كل ما حتتاجه هو و�ضع خطة منطقية.
ا�ستخدم طريقتك يف البحث وط��وّر خطتك �إىل م��دى �أبعد  ،هذا
ينطبق على م�ساعي العمل و�أم���ور القلب على ح��د ���س��واء .اجمع
كمية �أكرب من املعلومات قبل �إجراء ذلك التعديل .الت�أين خري من
العجلة عندما يكون االمر مهما .

كن �صبوراً وال ت�ست�سلم للإغراء .ال تكن �سريعاً جداً يف القفز �إىل
ت�س ّلق الأعايل .الآخرون لديهم احلق يف �آرائهم ،و�إذا �أتقنت اال�ستماع
ب��د ًال من �أن تنهمر بالو�صايا على من حولك  ،فقد ت�سمع بع�ض
احلكم املفيدة جداً  .عليك ان ت�ستفيد من جتارب الآخرين كي ال
تقع يف اخطائهم .

�إركب املوجة! �أنت مليء بالعاطفة والرومان�سية اليوم ،لذا انطلق
قدماً� .أنت مزاجي كثرياً اليوم  ،فمرة هنا و مرة هناك  ،وقد تبدو
ت�صرفاتك جنوناً  .خذ بع�ض الوقت لرتتيب �أفكارك و تطلعاتك .
يف العمل �سي�صل �شخ�ص جديد يدعي انه يريد م�ساعدتك عليك ان
حتذر منه .
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كوجر يهنئ البدري ...
وكالتكم رمزا لألعالم العراقي

وكالة االنباء العراقية المستقلة توقد شمعتها الرابعة السبت المقبل باحتفال بهيج
العراقية  /خاص

العراقية  /خاص
ه� � �ن� � � أ� ال � �ن � ��ائ � ��ب ج � �م ��ال
ك � ��وج � ��ر ع � ��ن ال �ت ��ح ��ال��ف
ال� ��ك � ��رد� � ��س � �ت� ��اين وك ��ال ��ة
االنباء العراقية امل�ستقلة
ملنا�سبة ايقادها ال�شمعة
الرابعة .
يف برقية تلقاها الزميل
حم �م��د ال � �ب ��دري امل��دي ��ر
ال � ��ع � ��ام ل ��وك ��ال ��ة االن � �ب ��اء
العراقية امل�ستقلة  :لقد
�أثبتت جدارتها وحياتها
يف اداءها االعالمي املتميز .
وا�ضاف  :اننا اذ نهنئكم بذكرى الت�أ�سي�س ب�إيقاد ال�شمعة الرابعة
بعد ان اجنزت ثالث �سنوات من االداء االعالمي املتميز .

مثال االلوسي  :وكالتكم مثاال
للوكاالت الوطنية

حتتفل ا�سرة حترير وكالة االن �ب��اء العراقية امل�ستقلة ال�سبت املقبل ب�إيقاد ال�شمعة الرابعة يف
م�سريتها املت�ألقة التي ار�ست من خاللها قواعد مهنية مهمة يف اطار النه�ضة املت�صاعدة لل�صحافة
واالعالم يف العراق اجلديد.
وقال الزميل حممد البدري املدير العام للوكالة يف الوقت الذي ت�سجل فيه (وكالة االنباء العراقية
امل�ستقلة ) �أم�ضاء ثالث �سنوات من عمرها الزاهر من دون توقف  ,ومتابعة االح ��داث واالخبار
العراقية والعربية والع املية اوال ب�أول ف�أنها ت�ؤكد التزامها و�سعيها اجلاد الد�ؤوب ملوا�صلة جهودها
املختلفة يف دعم م�سرية ال�صحافة واالعالم العراقية ,وتكون كما عهدها زوارها وقراءها ان ت�ضعهم
باحلدث املحلي اوال ب�أول
نحن اذ نهنى انف�سنا بهذه املنا�سبة ف�أننا قبل ذلك نهنى القراء االعزاء والزمالء الذي �ساندونا يف
الو�صول اىل مانحن علية االن وذلك مل يتحقق لوال تلك اال�سهامات الكبرية التي �سن�شري لها
بالأ�سماء .
ومن اهلل التوفيق

وكالة االنباء العرقية المستقلة تتلقى تهاني السادة النواب و الوزراء
ورؤساء المنظمات و الزمالء داخل و خارج العراق بذكرى تأسيسها
العراقية  :خاص ...
تلقت وكالة االنباء الع راقية امل�ستقلة من �شخ�صيات
وطنية وال �� �س��ادة ال �ن��واب و ال ��وزراء ور�ؤ� �س��اء امل �ؤ�س�سات
احل�ك ��وم�ي��ة و منظمات املجتمع امل ��دين و ال��زم�لاء يف
اال�سرة ال�صحفية و االعالمية الع راقية ور�ؤ�ساء حترير
ال�صحف و املجالت والوكاالت ملنا�سبة االحتفال بذكرى
ت�أ�سي�س الوكالة .
وع �بر مر�سلوا الربقيات التي تلقاها الزميل حممد
البدري املدير العام للوكالة عن فخرهم و اعتزازهم

العراقية  /خاص ...
ت �ل��ق ��ى ال ��زم� �ي ��ل حم �م��د
ال � � �ب � ��دري امل � ��دي � ��ر ال � �ع ��ام
لوكالة االن �ب��اء العراقية
امل �� �س �ت �ق �ل��ة ب ��رق � �ي ��ة م��ن
ال� �ن ��ائ ��ب و زع � �ي ��م ح ��زب
االم��ة ملنا�سبة االحتفال
بذكرى ت�أ�سي�س الوكالة .
وجاء يف الربقية � :أهنئكم
بعيد وكالتكم التي توقد
�شمعتها الرابعة  ,داعيا
�أن ت �ك ��ون م �ث��اال للوكالة
الوطنية .

مبا قدمته الوكالة من جهود اعالمية كبرية ووا�ضحة
�أ�سهمت يف تعزيز الزخم االعالمي الع راقي يف الظرف
ال�راه��ن  ,حيث يتعر�ض �شعبنا و بلدنا اىل م��ؤام�رات
خبيثة تريد النيل من �شموخه و كربيائه ال �سمح اهلل .
فقد تلقي املدير العام للوكالة التهنئه من النائب عن
كتلة م�ستقلون ال��دك�ت��ور حممد ال�شمري كما تلقى
التهنئة من ال�سادة الوزراء معايل وزير الرتبية حممد
اقبال و معايل وزي��ر العمل حممد �شياع ال�سوداين و
النائب و وزي��ر البلديات ال�سابق ع��ادل مهودر و زعيم
الكتلة البي�ضاء ج �م��ال البطيخ و رئ�ي �� ��س الكتلة يف

بغداد ال�سيد غ�ضنفر البطيخ و الزمالء فليح اجلواري
ووثيق عليوي خ�ضري مدير البيت الثقايف يف العزيزية
و �سعود حمد �سمي�سم رئي�س البيت الثقايف يف الكوت و
�صباح ال�سيالوي رئي�س مدير البيت الثقايف يف مي�سان
و ط��ال��ب امل��ا� ��س م��دي��ر البيت ال�ث�ق��ايف يف النعمانية و
الكتاب الزمالء ح�سن النواب و كفاح حممود و �سلمان
ال�شمري و الكاتب الكبري ح�سني ف ��وزي  .كما تلقى
التهنئة من الزمالء حيدر املن�صوري رئي�س فرع نقابة
ال ���ص �ح �ف�ين يف ال �ب �� �ص��رة و ع ��ارف �شهيد رئ �ي �� ��س ف ��رع
النقابة يف ال�سماوة و ح�سن عبد اهلل رئي�س فرع نقابة

ال�صحفني يف �صالح الدين و الدكتور �أحمد الرا�شد
رئي�س فرع نقابة ال�صحفيني يف االنبار و الزميل علي
�سليمان  ,و الدكتور يو�سف حممد ح�سن رئي�س ق�سم
االعالم يف كلية الكاظم ( عليه ال�سالم ) و اال�ستاذ ليث
نعمة مو�سى اال�ستاذ يف ق�سم االعالم يف الكلية .
كما تلقت الوكالة التهاين من الزمالء املقيمني خارج
الع راق حيث تلقت التهنئة من الزميل يحيى االمريي
من مدينة ماملو  ,و �شكرية عزيز و اميان كوركي�س من
امريكا و الزميل حممد القراغويل من املانيا و الزميل
خالد حممود من البحرين .

نقيب الصحفيين العراقيين يهنى بذكرى تأسيس وكالتنا
العراقية  /خاص
هنا الزميل م�ؤيد الالمي النائب االول لالحتاد العام لل�صحفيني
العرب نقيب ال�صحفيني العراقيني وكالة االنباء العراقية امل�ستقلة
بذكرى ت�أ�سي�سها .
وق ��ال يف ات �� �ص ��ال ه��ات��ف ��ي م��ع ال��زم �ي��ل حم �م��د ال �ب��دري امل��دي ��ر ال �ع ��ام
للوكالة من القاهرة �أهنئكم وم��ن خاللكم الزمالء يف ك��ادر الوكالة

محافظ واسط يهنئ وكالتنا
بذكرى تأسيسها

بهذه املنا�سبة متمنيا لهم النجاح والت�ألق يف عملهم ال��ذي نتمنى
ان يكون داعما لق�ضايا العراق وملتزما باملهنية العالية ال براز دور
ومكانة م�ؤ�س�ساتنا االعالمية الوطنية  .ويذكر م�ؤيد الالمي نقيب
ال�صحفيني العراقيني الذي يزور القاهرة حاليا لالحتفال باليوييل
الذهبي لل�صحفيني العرب وكان قد التقى الرئي�س امل�صري حممد
الي�سيي الذي ا�شاد بدور ال�صحفيني العرب وجهودهم املباركة يف دعم
م�سرية ال�صحافة العراقية املت�صاعدة .

وكالة االنباء العراقية المستقلة مؤسسة اعالمية وطنية بواقع
فليح حسن الجواري

العراقية  /خاص ...
ت� �ل� �ق ��ت وك � ��ال � ��ة االن � �ب� ��اء
العراقية امل�ستقلة برقية
تهنئة م��ن ال�سيد احل��اج
حم � � �م� � ��ود امل � �ل� ��ا ط �ل��ال
حمافظ وا� �س ��ط ملنا�سبة
ذكرى ت�أ�سي�سها .
وق� ��ال يف ب��رق �ي��ة ت�ل�ق��اه��ا
ال��زم �ي��ل حم �م��د ال �ب��دري
املدير العام للوكالة � :أننا
نفخر باعالمنا الوطني
ال � � � ��ذي ي � ��دع � ��م م �� �س �ي�رة
ال � �ب � �ن ��اء و ال �ت �ن �م �ي ��ة يف
العراق الدميقراطي اجلديد  ,كما نعتز كث ريا بدوره الوطني يف الت�صدي
لقوى الظالم التي ترتب�ص بعراقنا اجلديد .
وا�ضاف � :أمتنى ان يت�صاعد اداء الوكالة لتعزيز م�سرية جناحها .

رئيس مجلس محافظة واسط
يهنئ بذكرى التأسيس

منوعات

ال� �ك� �ث �ي�ر م� ��ن و� � �س ��ائ ��ل االع �ل��ام
العراقي اتخذت م�سارا ال يوازي
امل � �� � �س ��ار احل �ق �ي��ق ��ي ل��ل �� �ص �ح ��اف��ة
ال ��وط �ن �ي��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة وب��ال �ت��ايل
ا�صبح االعالم العراقي يف متاهات
وا�سعة فمن و�سائله من اتخذت
تلميع وت�سويغ ال�صور الكاحلة
ل �ب��ع ��� ��ض امل �� �س ��ؤول�ين ال�ف��ا� �س ��دي��ن
ولال�سف نف�س تلك الو�سائل �صارت
تف�ضح ن��ف ��� ��س امل �� �س ��ؤول�ين وبطريقة
االنقالب ال�صحفي اال�صفر واالخ�صر
واالحمر.
واليوم ونحن نحتفل بذكرى تا�سي�س
وك ��ال ��ة االن � �ب ��اء ال ��ع ��راق �ي��ة امل �� �س �ت �ق�ل��ة
نلم�س ان تلك امل �ؤ�س�سة التي يدريها
ال��زم �ي��ل وال �� �ص ��دي��ق اال� �س �ت��اذ حممد
البدري وال��ذي كنت انا احد م�ؤ�س�سي

ه��ذه ال ��وك��ال��ة م��ع ال��زم �ي��ل ال�صحفي
الراقي والرائع بكل معاين االن�سانية
والزمالة وال�صحفية والكلمة احلرة
وب� ��دون م �� �س ��وغ رغ ��م امل �ث��امل ال��ت ��ي قد
ا�ؤره ��ا م��ن اب ��واب اخ ��رى لكنه التم�س
ب��ه �صحفيا وط�ن�ي��ا خمل�صا ملتزما
مب �ب��ادي املهنية واحل ��رف �ي��ة ال�شريفة
يف العمل ال�صحفي من خالل رئا�سة
التحرير يف الوكالة وهو الوميل جبار
طراد ال�شمري نائب نقيب ال�صحفيني

ال ��ع ��راق �ي�ين ،وق��د يقاطعني ب��ال ��راي
االخرون حول الراي الذي اكتبه عن
الوكالة وعن ال�شمري.
ان وكالة االنباء العراقية امل�ستقلة
ات �خ��ذت ع ��ل ��ى ع��ات�ق�ه��ا اال� �س �ق�لال �ي��ة
واالل � �ت � ��زام ال �� �ص ��ح ��ف ��ي امل �ه��ن ��ي دون
التملق ل �ه��ذه اجل �ه��ة او ت�ل��ك ودون
م �ق��االت ال�ت��ح ��ري��� ��ض وال�ت �� �ش ��وي��ه بل
وق �ف ��ت م��وق �ف��ا واح � � ��دا م ��ن ج �م�ي��ع
ال �ق��� �ض ��اي��ا ال ��وط �ن �ي��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
وع �ل �م��ت ع ��ل ��ى ت��ا� �ش �ير ال �� �س �ل ��ب من
االي � �ج � ��اب خ �ل��ال ع �م �ل �ه��ا يف االرب � ��ع
� �س �ن ��وات امل ��ا� �ض �ي ��ة .ان اال� �س �ت �ق �ط��اب
ال�سيا�سي اليوم ا�ستغلته وكالة االنباء
العراقية امل�ستقلة امل�ستقلة ب�شكل
ب �ن ��اء م ��ن خ �ل�ال اخل� �ط ��اب ال �� �ص ��ادق
و ال �� �ص ��ري��ح ال �� �ش �ج ��اع ح ��ت ��ى وان ك��ان
ه��ذا اخلطاب معار�ض و ح ��اد و يزعج
ال �ط ��رف االخ ��ر ح �ي��ث جعلت ال ��وك��ال��ة
ال�سلوك االعالمي ق��ادرا على حتقيق

االمين العام للكتلة البيضاء استقاللية وكالتكم نموذج ديمقراطي
العراقية  /خاص ...
هن أ� االمني العام للكتلة البي�ضاء وكالة االنباء
العراقية امل�ستقلة بذكرى ت�أ�س�سها .
وق ��ال ال�� �ش �ي��خ ج �م��ال ال �ب�ط �ي��خ  :أ�ث �ب �ت��ت وك��ال��ة
االن � �ب� ��اء ال �ع ��راق �ي ��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة ج ��دارت� �ه ��ا ب�ين
زميالتها وك��االت االنباء الوطنية وه ��ي ت�سهم
بقوة يف دعم م�سرية اعالمنا الوطني احلر  ,و
تعك�س منوذجها الدميقراطي .
و�أ�ضاف  :ادع ��وا مدير الوكالة وكادرها املتميز
على ب��ذل �أق�صى اجلهود لالرتقاء بالوكالة و
تعزيز جناحاتها.

االنت�صار الوطني دون ان تفرط ب�أحد
وا� �س �ت �ع �م��ال �سلطة االع �ل�ام حلماية
ال ��وط��ن و ال ��وق ��وف بوجه ك��ل االعمال
ال �ه��دام��ة ،وغ �ي�ر ال�� �ش ��ري �ف��ة و تفعيل
دور االن��ظ �م��ة وال �ق��وان�ين و اح�ترام�ه��ا
و ان ي��ح �ق��ق يف ج �م��ع ال �� �ش �م��ل ال ��ذي
ي�صب يف حتقيق امل�صلحة الوطنية
و يفعل دور امل ��واط��ن ب ��أجت��اه العي�ش
امل�شرتك حت��ت خيمة ال ��ع ��راق ال ��واح ��د
الن االع �ل�ام ي ��داوي اجل ��راح م��ن خالل
ط ��رح االف �ك��ار ال�سيا�سية و الثقافية
النرية التي التخلق املنحنى الوطني
وت�ترك االع �لام يعرب كالفنان ب�شرط
ان ميثل ال�شعب و يحقق ارادت��ه النه
ال ��و� �س �ي �ل��ة ال��ك �ب�يرة يف ب �ن��اء ال ��وط��ن و
ف�ضح االعداء و العمالء و اخلونة ومن
يريد و�ضع الع�صي يف عجلة احلياة
احل ��رة الكرمية و البناء ونحن اليوم
يف العراق ب�أم�س احلاجة لهذا االعالم
احل ��ر ال �ن��ق ��ي ال �� �ص ��ادق و االم �ي�ن ،ان

االعالم العراقي بكل انواعه يحتاج اىل
م�ؤ�س�سة مثل وكالة االنباء العراقية
امل�ستقلة.
ل��ذا ارى ان الو�ضع الوطني امل �ت ��وازن
،م� ��ن خ �ل�ال ال �ع �م��ل امل �ه��ن ��ي واحل � ��ريف
لهيئة ال �ت��ح ��ري ��ر واالدارى الناجحة
ب ��رئ ��ا� �س ��ة ال ��زم� �ي ��ل حم �م ��د ال � �ب ��دري
وال� �ق � �ي ��ادة امل �ه �ن �ي��ة واحل ��رف � �ي ��ة ال��ت ��ي
يرتا�سها الزميل جبار طراد ال�شمري
م��ن خ�ل�ال ت�ف �ع �ي��ل دور اخل �ب�ر ون�ق��ل
ال ��ر�أي ال �ع ��ام يجعلنا نطمئن م��ن ان
هناك م�ؤ�س�سات اعالمية ق��ادرة على
ك�شف الفا�سدين واملف�سدين وظهور
�صورة النزيهنني من الوطنيني على
جميع امل �ؤ�س�سات .بقي نقول بوركت
اجلهود البناء لوكالة االنباء العراقية
امل �� �س �ت �ق �ل��ة وب� ��ورك� ��ت ج � �ه ��ود ال � �ب ��دري
وال�� �ش �م��ري وج �م�ي��ع ال �ع ��ام�ل�ين يف ه��ذه
امل �ؤ�س�سة املهنية.
واهلل من وراء الق�صد

انتصار الغريباوي تهنئ وكالة االنباء
العراقية المستقلة لمناسبة تأسيسها

السنيد يهنى البدري

وكالتكم العتيدة شاركت في تأسيس رؤية اعالمية جديدة
العراقية  /خاص

العراقية  /خاص

عرب ال�سيد مازن الزاملي رئي�س جمل�س حمافظة
وا� �س ��ط ع��ن تهانيه ومتنياته ل�ك��ادر وك��ال��ة االن �ب��اء
العراقية امل�ستقلة ملنا�سبة االحتفال ب�أقياد ال�شمعة
الرابعة من عمرها املديد.
وق��ال يف برقية تلقتها وكالتنا  :اننا نعتز كث ريا
ب��اجل �ه��د االع �ل�ام ��ي امل��ت �� �ص ��اع ��د ال��ت ��ي ت�ن�ه��� ��ض به
م�ؤ�س�ساتنا ال�صحفية واالعالمية وال��دور الكبري
الذي ت�ؤديه يف ت�صديها للأعالم املعادي .
ومتنى يف ختام برقيته موا�صلة االداء املت�صاعد
وت �ع��زي��ز م �� �س �يرة ال �� �ص �ح ��اف��ة واالع �ل��ام يف ال �ع ��راق
الدميقراطي اجلديد.

تلقى الزميل حممد البدري املدير العام لوكالة االنباء العراقية
امل�ستقلة برقية تهنئة من النائب والقيادي يف دولة القانون ال�سيد
ح�سن ال�سنيد ملنا�سبة ايقاد ال�شمعة الرابعة من عمر الوكالة
ال��زاه ��ر .وج ��اء ف �ي�ه��ا :االخ امل��دي ��ر ال �ع ��ام ل��وك��ال��ة االن �ب��اء العراقية
امل�ستقلة اال�ستاذ حممد البدري املحرتم
حتية و�سالم ....
اهنئكم يف عيد ت�أ�سي�س وكالتكم العتيدة وه ��ي توقد �شمعتها
الرابعة من عمرها الزاهر والتي ا�سهمت ا�سهاما كبريا يف تثبيت
دعائم ال�صيغ الإعالمية يف العراق الدميقراطي و�شاركت يف ت�أ�سي�س
ر�ؤية اعالمية جديدة تبنت فيها احلقيقة امتيازا وموا�صفات واداء
�أمتنى لكم ولوكالتكم العتيدة االزدهار والتطور .

العراقية /خاص...
تلقت وك��ال��ة االن �ب��اء الع راقية امل�ستقلة برقية تهنئة ،م��ن النائب انت�صار
الغريباوي مبنا�سبة الذكرى الرابعة لت�أ�سي�س الوكالة
وقالت الغريباوي يف برقية التهنئة" مبنا�سبة ال��ذك��رى الرابعة لت�أ�سي�س
"وكالة االنباء الع راقية امل�ستقلة " نتقدم بالتهاين والتربيكات للعاملني
فيها ملا بذلوه من جهد متميز يف خدمة الكلمة ال�صادقة".

