
اللبان احلكومة اىل اال�صراع ب�صرف  القانون �صادق  ائتالف دولة  النائب عن  دعا 
رواتب احل�صد ال�صعبي املتاخرة منذ ثالثة ا�صهر. و طالب اللبان يف بيان �صحفي 
، تلقته"  العراقية " احلكومة بان�صاف ذوي ال�صهداء من احل�صد ال�صعبي ، ومعاملتهم معاملة �صهداء القوات امل�صلحة ، 
واالهتمام باجلرحى وار�صالهم اىل اف�صل امل�صت�صفيات ، و�صرف م�صتحقاتهم املالية العانة عوائلهم ، كي يطماأنوا يف �صاحة 
املعركة بانهم وعوائلهم يف امان معا�صي . ولفت اىل " ان اغلب عنا�صر احل�صد ال�صعبي ي�صكون من قلة االهتمام من قبل 
احلكومة ، مع انهم يقومون بتحرير املنطقة تلو االخرى من عنا�صر تنظيم داع�ش االرهابي ، ويطالبون بحقوق ا�صوة 

باقرانهم يف القوات امل�صلحة ، خا�صة انهم يقاتلون مع افراد القوات امل�صلحة يف خندق واحد ".

“              ” تضع الدفاع في الصورة.. وحدات تغيب جنودها وتقطع رواتبهم وآمروها يعلمون االسباب

النائب احمد صالل البدري: على االردن غلق 
حدوده  بوجه االرهاب تجاوبا لزيارة العبادي

جنود يمكثون أيامًا في المطارات بانتظار مروحيات تقلهم لقاعدة البغدادي

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

االفتتاحيـة

رئيس التحرير
مل تعد نه�صة ابي االحرار االمام احل�صني بن علي )عليهما ال�صالم( 
وال بيته وا�صحابه حدثا عابرا ال�صتذكار معاين البطولة ودالالت 
االعظم  الر�صول  عليها  داأب  التي  الت�صحية  وم��وؤ���ص��رات  ال�صجاعة 
حممد بن عبد هلل )�صلى هلل عليه و�صلم( وال بيته االطهار)عليهم 
ال�صالم( من بعده فح�صب، بل تعدت املاأثرة ابعادها الظرفية"مكانا 
در�صا  للحرية  وللتواقني  علما  العلم  طالبي  لكل  فكانت  وزمانا" 
�صبيال  احلق  طريق  على  ولل�صائرين  دافعا  الطغاة  على  وللثائرين 
اجلغرافية  االط��ر  ك��ل  تعدت  نه�صة  انها  ام��ن��ا،  واك��ر  وا�صلم  اق��وم 
فكانت  �صاخنة  ظهرية  �صاعة  ذات  حدثت  فقد  التاريخية  والوقائع 
التاريخ كله ويف بقعة حمددة فكانت كل م�صاحة املعمورة وت�صمنت 
را�صية  رب��ه��ا  اىل  راج��ع��ة  عليني  ح��ي��ث  اىل  زك��ي��ة  نف�صاً   72 ذه���اب 
او  م�صلم  ب��ني  تفريق  دون  م��ن  برمتها  فكانت"الب�صرية"  مر�صية 
ن�صراين او �صيخي او عربي او اعجمي فكل من يوؤمن برب ال�صماوات 
واالر�ش توحد على حب احل�صني واتخذ منه عربة وع�صة للنهو�ش 
جمددا بوجه كل طاغ باغ مارد مارق افاك وما اكرهم اليوم حيث 
اب��ي االح��رار ك��ان عنوانا ب��ارزا لكل من�صف يبغي ان يعي�ش ح��را يف 
دنياه يعرب عن رغبته يف احلياة كما اراد اهلل له ويج�صد تطلعاته نحو 
، وترانا  م�صتقبل م�صرق يحيا فيه االن�صان بكرامة وعزة وانعتقاقا 
وهذه  املاأ�صاة  لكل  العميق  حزننا  ن�صحب  ان  اليوم  احلاجة  بام�ش 
الب�صيطة  وجه  على  اهلل  باطهر خلق  احلت  التي  االن�صانية  الكارثة 
ف�صاللة  ب�"املوعظة"  جمعاء  الب�صر  �صائر  من  اليه  قربا  واكرهم 
الر�صول االعظم خ�صها اهلل العلي القدير بحبه االلهي وجعله اقرب 
ادن��ى من  او  امل�صطفى قاب قو�صني  كان  الوريد وقد  اليه من حبل 
اخلالق اجلليل ال ينطق عن الهوى ان هو اال وحي يوحى من ربه 
�صاحب العر�ش العظيم، وهو القائل بحق اهل بيت النبوة اكر من 
وها هو احل�صني  العزيز،  كتابه  اية يف موا�صع خمتلفة من  �صبعني 
يوم الطف يف مركز االحداث عرب التاريخ يت�صيد �صفحاته امل�صرقة 
بني  ا�صحابه  ويخري  النبوة  بعبق  كلماتها  يخط  ا�صراقة  ويزيدها 
" �صيئا،  "ال�صهادة  االبدية  الدنيا واالخ��رة فلم يختاروا عن احلياة 
بعد ان اختار لنف�صه طريقا ج�صد منعطفا تاريخياً وهو ال�صري على 
نهج جده وابيه يف �صبيل اهلل وك�صب مر�صاته "جل وعال " وقد جاد 
االن�صان  ميلك  ما  اع��ز  اهلل  جعلها  التي  النف�ش  وه��ي  اجل��ود  باغلى 
طائعة  رخي�صة  لواهبها  الزكية  ال��ط��اه��رة  روح��ه  ووه��ب  حياته  يف 
لربها راجية خلالقها م�صتاقة لبارئها حيث اهلل املليك املقتدر الذي 
اليحمد غريه وال ي�صكر �صواه، فلتدمع االعني وتبكي االنف�ش وحتزن 
اهلل طالبة  عبد  اب��ا  ي��ا  بيومك  ال�صماء،  اىل  اجل��ب��اه  وتطل  االف��ئ��دة 
املرت�صى ويا وريث  ال�صفاعة ياحبيب جده امل�صطفى ويا �صبل علي 
اخيه املجتبى يا �صليل ادم ونوح وطائع ابراهيم اخلليل وحافظ عهد 
بحبنا  اليه  ونتوجه  اهلل  اىل  بك  نتقرب  العربات  ذبيح  يا  ا�صماعيل 
ال�صائرين على  ال�صرمدي االبدي لك ان جتعلنا من  فيك وع�صقنا 
نهجك االقوم وطريقك اال�صلم و�صوال  ملر�صاة اخلالق االعظم وان 
ارفع،  ودرج��ة  انفع  وعلما  او�صع  باميان  ونحن  الذكرى  علينا  تعيد 
وان ت�صكن �صهداءنا مع ال�صديقني وحتفظ بلدنا من كل غادر لئيم 
وت�صد من  كلمتنا على احلق  وتوحد  تلني  بقوة ال  وتر�ش �صفوفنا 
ازرنا وتقوي عزميتنا وتبعد عنا �صبح الفرقة وكابو�ش الفتنة وتن�صر 
جي�صنا على من اراد بنا �صوءا وغدرا، ف�صالم عليك ابا االحرار ومن 

معك اماما وثائرا و�صهيدا.

سالما ابا االحرار

القانون  ائ��ت��الف دول���ة  ال��ن��واب ع��ن  ���ص��دد ع�صو جمل�ش 
البدري على �صرورة  النائب احمد �صالل عزيز حممد 
ا���ص��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ة االردن���ي���ة مل��ط��ال��ي��ب ال���ع���راق بغلق 
احل�����دود ب��وج��ه امل��ج��ام��ي��ع االره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��دخ��ل اىل 

االرا�صي العراقية.
ي��وم ام�ش االث��ن��ني خ��الل ات�صال هاتفي  ال��ب��دري  وق��ال 
مع" العراقية    " ان املبادرة االن يجب ان تكون من قبل 
عليها  العراقي  لالنفتاح  اال�صتجابة  يف  االردن  حكومة 
ورغبة حكومة بغداد يف التجاوب والتن�صيق االمني بني 
البلدين ومن خالل العمل على اغالق املنافذ احلدودية 
االردنية التي ت�صتخدمها املجاميع االرهابية يف الدخول 
اىل االرا�صي العراقية لتنفيذ اعمال اجرامية بحق ابناء 

ال�صعب العراقي بكافة اطيافه.
وا�صاف ان ما يهم احلكومة التي يرتاأ�صها حيدر العبادي 
هو الهاج�ش االمني الذي يقع �صمن اأولويات احلكومة 
وال�صعب وكافة امل�صوؤوليني �صواء يف احلكومة او جمل�ش 

النواب او املوؤ�ص�صتني االمنيتني الدفاع والداخلية.
مع  العبادي  حيدر  احلكومة  رئي�ش  ل��ق��اءات  ان  واو���ص��ح 
جديرة  مبادرة  االنبار  حمافظة  ع�صائر  ووجهاء  �صيوخ 
احل��ك��وم��ة يف  انعكا�ش حقيقي جل��دي��ة  وه��ي  ب��االح��رتام 
العراقي وحتقيق وحدة  ال�صعب  اطياف  �صمل جميع  مل 
ال��وط��ن��ي��ة،  داع��ي��ا اىل اهمية حم��ارب��ة املجاميع  ال��ع��راق 
م��ع جهود  وامل�صاهمة  االن��ب��ار  اب��ن��اء  م��ن قبل  االره��اب��ي��ة 
احلكومة لطرد ع�صابات داع�ش من جميع املناطق التي 
معظم  ان  اىل  وا���ص��ار  ال�صالة.  الع�صابات  تلك  حتتلها 

حلراكات  كبريا  ارت��ي��اح��ا  اب���دوا  ال��ن��واب  جمل�ش  اع�صاء 
لكل  زيارته  ومن خالل  العبادي  احلكومة حيدر  رئي�ش 
من ايران واالردن ونتوقع ان حت�صى بقبول برملاين كبري 
خالل جل�صة جمل�ش النواب املقبلة والتي من املتوقع ان 
ت�صهد ا�صت�صافة رئي�ش الوزراء ملناق�صة املوا�صيع املهمة .

وكان النائب عن التحالف الوطني جا�صم حممد جعفر 

العبادي  ال��وزراء حيدر  قد ك�صف ام�ش عن رغبة رئي�ش 
ب��ح�����ص��ور ج��ل�����ص��ة ال���ربمل���ان امل��ق��ررل��ه��ا ان جت����ري ال��ي��وم  
زياراته  للعراق يف  التي حتقق  املكا�صب  لعر�ش  الثالثاء 
االخرية اليران واالردن ، مبينا ان جدول اعمال اجلل�صة 
عن  وال���دف���اع  االم���ن  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  مناق�صة  �صيت�صمن 
العمليات التي نفذتها القوات االمنية يف جرف ال�صخر 

وبيجي .
وقال جعفر يف ت�صريح �صحفي ان " العبادي ابدى رغبته 
الربملان عن  ، الطالع  الثالثاء  الربملان  بح�صور جل�صة 
تفا�صيل زيارته اىل االردن وايران ، ف�صال عن مناق�صة 
املكا�صب التي حققها خالل هذه الزيارات " ، الفتا اىل ان 
" ح�صور العبادي للجل�صة �صيكون مقرتن بارتباطاته يف 

الثالثاء " .
تقدمي  �صيت�صمن  اجلل�صة  اعمال  " ج��دول  ان  وا���ص��اف 
ال��ربمل��ان  م��ن  ت�صكلت  ال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ي��ة  للجنة  تو�صيات 
للتحقيق ب�صبهات الف�صاد التي رافقت عمل اللجنة العليا 
للنازحني التي يراأ�صها نائب رئي�ش الوزراء �صالح املطلك 
اىل  �صهرية  نقدية  مبالغ  بتوزيع  تو�صيات  عن  ف�صال   ،
ق���د ت�صهد  " اجل��ل�����ص��ة  ان  ع��ل��ى  م�����ص��ددا   ، " ال���ن���ازح���ني 
الت�صويت على التو�صيات التي قدمتها اللجنة الربملانية 

التحقيقية عن جلنة املطلك" .
وتابع ان " جلنة االمن والدفاع النيابية �صتقدم للربملان 
ال��ق��وات  حققتها  ال��ت��ي  االن��ت�����ص��ارات  ع��ن  مف�صل  تقرير 
االمنية �صد م�صلحي تنظيم "داع�ش" يف جرف ال�صخر 
بيجي  يف  قواتنا  بها  تقوم  التي  العمليات  ع��ن  ف�صال   ،
وتكريت " ، مو�صحا ان " الن�صر ال��ذي حتقق يف جرف 
لتطهري  معنوية  دفعة  االمنية  ال��ق��وات  يعطي  ال�صخر 

مناطق العراق من �صيطرة امل�صلحني " .
ي�صار اىل ان رئي�ش ال��وزراء حيدر العبادي زار العا�صمة 
رئي�ش  التقى  االح���د حيث  االول  اأم�����ش  ع��م��ان  االردن��ي��ة 
االردين  وال��ع��اه��ل  ال��ن�����ص��ور  ع���ب���داهلل  االردين  ال������وزراء 
عبداهلل بن احل�صني لبحث العالقات بني البلدين ، بعد 

ان زار ايران يف وقت �صابق.

اليوم .. العبادي والبرلمان .. وجها لوجه..
العدد)574( الثالثاء 28 تشرين االول 2014

تلقت "وكالة االنباء العراقية امل�صتقلة" العديد من برقيات التهاين من ال�صادة 
الرابعة  ال��ذك��رى  ملنا�صبة   وال�صحفيني  واالع��الم��ي��ني  واملثقفني  امل�صوؤولني 
النطالق بثها االإلكرتوين  حيث عربوا خاللها عن متنايتهم "لوكالة االنباء 
التاألق واالإب��داع، وخدمة  املزيد من  امل�صتقلة"  والعاملني فيها اىل  العراقية 

امل�صرية االإعالمية يف ظل عراق موحد.

"وكالة االنباء العراقية المستقلة" تتلقى العديد من برقيات التهاني
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وزير  الدفاع ومهمة تأمين حدودنا الغربية

ت��رت��ب��ط ح��ل��ق��ات امل���واج���ه���ة ���ص��د ت��ن��ظ��ي��م م���ا ي��ع��رف ب��ال��دول��ة 
اال�صالمية " داع�ش" باملف�صل الرئي�صي لبوابة العراق املمتدة 
 .. غربا  ال�صقيقة  ال��دول  مع  الكيلومرتات  االف  م�صافة  على 
على  ال��واج��ب  م��ن  التي  ال�صمالية  احل���دود  ن��اف��ذة  وبا�صتثناء  
اقليم كرد�صتان حرا�صتها كتح�صيل حا�صل باعتبارها  حكومة 

اقليما وله جي�ش خا�ش به ممثال ب� " البي�صمركة " 
تاأثريا مبا�صرا بكل تفا�صيل ما يدور  التي تتاأثر  البوابة  هذه 
عنا�صر  مع  الت�صادم  م��وؤث��رات  من  القتايل  الفعل  �صاحة  على 
داع�ش االرهابية .. حيث انه وبعد ا�صتيالء  التنظيم االرهابي 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق وا���ص��ع��ة م��ن امل��و���ص��ل و���ص��الح ال��دي��ن وال��رم��ادي 
 ) ال�صخر  بابل )ج��رف  وما يخطط له عرب اجليوب �صواء يف 
بعد  االم��ور  زم��ام  التي تولت  الع�صكرية  ف��اأن قياداتنا  وغريها 
ت�صبح  ان  كان الب��د   بقادة جدد  واملتخاذلني  ا�صتبدال اخلونة 

االمور القتالية اكر و�صوحا ور�صم اخلطط التي يتعني على 
القادة فيها حتديد خارطة م�صك احلدود حني يتم طرد قوات 
املعروفة  االنبار  حمافظة  وبخا�صة  امل��دن  وراء  ما  اىل  داع�ش 
بطبيعتها اجلغرافية واملمتدة ارتباطا مع �صوريا واالردن وما 
ي�صمل ذلك من وديان و�صهول وكهوف ومغاور وطرق تقرتب 

يف طبيعتها من طرق اجلبال املي�صمية ...
االن وقد ت�صلم ال�صيد خالد العبيدي مهمة قيادة وزارة الدفاع 
... ومبا يتمتع به الرجل من كفاءة مهنية ع�صكرية وم�صتوى 
اكادميي له �صلة عميقة ومتجذرة بال�صاأن الع�صكري واالمني 
ال��ي��وم م�����ص��وؤول��ي��ة خ��ط��رية ت��دع��و اىل قيامه  .. ت���ربز ام��ام��ه 
اىل علم وعمل ع�صكري  والنظري  الفكري  ا�صتيعابه  برتجمة 
ال��ي��وم هو  ام��ام��ه  اه��م م��ا يطرح  م��ي��داين يج�صد حرفتيه وان 
امل�صتباحة التي ا�صبحت كما هي بوابة خلروج  ق�صية احلدود 
قواتنا  قبل  م��ن  لهم  اللوج�صتية  املحا�صرة  عند  االره��اب��ي��ني 
مينع  م��ا  تثبيت  ع���دم  وب�����ص��ب��ب  ث��م  وم���ن  امل���ط���اردة  الع�صكرية 

ال��دويل  الطريق  قطع  ح���وادث  وع��رب  ن��رى  فاأننا   ... عودتهم 
اال�صتغراب  يثري  ب�صكل  العنا�صر  هذه  تدفق  مرة  والأك��ر من 
... �صيما وان هناك توجدا مركزيا لعنا�صر و قوات القاعدة و 

داع�ش االإرهابيتني يف �صوريا . 
فاأنه  الدفاع و مبا ميتلك من مهنية ع�صكرية  ف��اأن وزي��ر  ل��ذا 
مطالب اليوم بدرا�صة واقع احلدود العراقية قبل كل �صيء ... 
و اأعتبار ذلك من االأولويات املهمة يف جدول عمله ... الأن اأي 
طرد اأو حترير ملناطقنا داخل املدن ال يعطي ثماره االأ�صا�صية يف 
تنظيف مدننا من وجود هوؤالء اذا مل يكن هناك م�صكا للحدود 

و طرد االرهابيني اىل ما ورائها   ...
امل��ع��ارك يف  امل��ا���ص��ي ح��ني دارت  وك���ل م��ا �صيتحقق و حت��ق��ق يف 
املدينة  خ��ارج  امل�صلحني  دف��ع  و  املالكي  حكومة  خ��الل  االن��ب��ار 
الع�صكري حينذاك بطردهم اىل نقطة  ... فقد اكتفى اجلهد 
بدفعهم  اجل��ه��د  ه���ذا  �صفحات  تكتمل  ومل   ... ح����وران  وادي 
امل�صاة  اىل خارج احلدود و بناء منظومة ع�صكرية دفاعية من 

يف ق���واع���د م��ن��ت�����ص��رة و ث��اب��ت��ة ع��ل��ى ط���ول احل�����دود م���ع ت��اأم��ني 
الطائرات و اجلهد  امل�صتلزمات االأخرى من بطريات مقاومة 
االأ�صتخباراتي و كذلك االأ�صلحة ال�صاندة االأخرى التي ت�صكل 
االأم��ر  نهاية  يف  ت�صبح  و  دفاعية  قتالية  تر�صانة  مبجموعها 
�صياجا اأمنيا يقطع على من يهرب من االأرهابيني العودة ثانية 

و ثالثة اىل داخل حدودنا عرب الطرق املوؤدية اىل االنبار .
ان وجود قواعد ثابتة و ح�صب ما يخطط لها من ت�صكيل �صاند 
و اأ�صا�صي لقواتنا على احلدود هو حاليا مهمة ال بد منها اأمام 
وزي���ر ال��دف��اع م��ع ���ص��روط ت��اأم��ني �صبل و���ص��ول م���واد االأعا�صة 
اجلي�ش  يف  مقاتلني  م��ن  فيها  مب��ا  القواعد  تلك  ت��رتك  اأن  ال 
العراقي نهبا للجوع و العط�ش و فقدان املتابعة امليدانية للقادة 

امل�صوؤولني عن قواطعهم .
واذا مل يقم وزير الدفاع بدرا�صة هذا املف�صل املهم من �صفحات 
املواجهة الع�صكرية �صد داع�ش وهو تاأمني حماية احلدود من 
االأخ��رتاق بعد طرد الدواع�ش ... فاأننا �صنبقى ندور يف حلقة 

اأي جهد  اأن  اأذا ما علمنا و ادركنا  مفرغة من الكر و الفر ... 
ع�صكري م�صرف بطرد هوؤالء لن يوؤتي ثماره اذا جعلناهم على 

م�صارف اأو تخوم حمافظات االأنبار و �صالح الدين .
املهمة البد اأنها �صعبة و�صاقة و تتطلب اأمكانيات ت�صليح و األتزام 
لكننا   ... املراتب  قبل  القادة  ي�صمل  ع�صكري  واأن�صباط  مهني 
يجب حتقيق و تنفيذ هذه ال�صفحة يف �صجل �صفحات مقاومة 
اأحاطة  العبيدي  الدفاع  ال�صيد وزير  .... وان على  االأرهابيني 
اأ�صتحداث جمل�ش ع�صكري ي�صم م�صت�صارين من  املو�صوع مع 
قادة ع�صكريني حتى وان كانوا من املوؤ�ص�صة الع�صكرية ال�صابقة 

مع حمللني و خرباء و ين�صم ذلك بقانون .
ب�صكل  ي��وؤم��ن  ال���ذي  الع�صكري  االأن�����ص��ب��اط  ق��ان��ون  تفعيل  م��ع 
و  االأرجت����ال  ع��ن  بعيدا  من�صبط  جي�ش  بناء  مقومات  اأف�صل 
�صياع القيا�صات املحددة بني الروؤ�صاء و املروؤ�صني ... و اأحرتام 
ال��ع��ام��ة يف منح  ال�����ص��ي��اق��ات  اأ���ص�����ش  ب��ح��ث  و  الع�صكرية  ال��رت��ب��ة 

االأجازات و مالحقة و متابعة املت�صربني.

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ بغداد/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

عد رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�صوم ،يوم ام�ش االثنني، تدخل 
هيئة االع����الم واالت�����ص��االت يف ع��م��ل امل��وؤو���ص�����ص��ات االع��الم��ي��ة 
والدميوقراطية  التعبري  حرية  ان  ،موؤكدا  د�صتورية  خمالفة 
وجهان لعملة واحدة ،ودعا اىل احتاد مكونات ال�صعب العراقي 
ملواجهة تنظيم "داع�ش "االرهابي ملواجهة هذا التيار اخلطري 

، جمددا رف�صه لوجود قوات برية اجنبية يف البالد .
وقال مع�صوم خالل لقائه، روؤو�صاء حترير ال�صحف والقنوات 
االعالمية ان"ماحتقق خالل اليومني املا�صيني من انت�صارات 
للجي�ش العراقي اأكدت وحدة املواقف والنجاح يف دحر تنظيم 

داع�ش االرهابي ".
واآخ��ر  ال��ث��الث  للرئا�صات  "اجتماعاً  ان  اىل  الرئي�ش   وك�صف 
لروؤو�صاء الكتل للبداأ مب�صاحلة وطنية �صاملة الت�صتثني احداً 
بامل�صروع  املبا�صرة  ان  م��وؤك��دا   ،" املظلمة  ال��غ��رف  يف  والجت���ري 
ان  حمرم.مبينا  م��ن  العا�صر  مرا�صيم  ان��ت��ه��اء  بعد  �صنتطلق 
"داع�ش لي�ش م�صكلة ع�صكرية بحته والبد من اهمية االعالم 

كونه يحمل مهمة وطنية ل�صرح خطورة داع�ش".
رف��ع معنويات  دوره يف  االع���الم  ي��اأخ��ذ  ان  "اهمية  و���ص��دد على 
اجلماهري واملقاتلني و�صكوته يوؤ�صر �صلباً على القوات امل�صلحة"

معصوم: اطلقنا مشروعا 
للمصالحة الوطنية

ام�ش  يوم  العامري  بدر هادي  رئي�ش منظمة  اكد 
االث���ن���ني، اأن حت��ري��ر ن��اح��ي��ة ج���رف ال�����ص��خ��ر من 
على  العراقيني  وق���وة  ق���درة  اث��ب��ت  داع�����ش  تنظيم 
اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  املغت�صبة  ار���ص��ه��م  حت��ري��ر 

تدخل اجنبي.
"الن�صر  اإن  �صحفي  ت�صريح  يف  ال��ع��ام��ري  وق���ال 
الذي حتقَق يف جرف ال�صخر جاء نتيجة التعاون 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ب��ني  ال��ع��ايل  والتن�صيق  ال��ك��ب��ري 
ال��دف��اع  وزارت�����ي  وب��ج��م��ي��ع �صنوفها يف  ال��ع��راق��ي��ة 

الذين  ال�صعبي  احل�صد  مقاتلي  وب��ني  والداخلية 
العدو  �صد  وال�صرب  لل�صجاعة  �صور  اروع  �صطرو 

الداع�صي".
والبحريات  ال�صخر  ج��رف  "منطقة  ان  واو���ص��ح 
مفتوحة  منطقة  الأن��ه��ا  املناطق،  اعقد  م��ن  كانت 
االإرادة  اإن  اإال  ال��غ��رب��ي��ة،  امل��ن��اط��ق  اإىل  ومم���ت���دة 
العراقية والعزمية ال�صادقة يف حترير االأر�ش من 
املغت�صبني الدواع�ش كانت هي احلا�صرة يف ار�ش 
املعركة  ه��ذه  يف  "االنت�صار  اأن  م��وؤك��داً  املعركة"، 
اعطى دالالت وا�صحة بان العراقيني قادرين من 

حترير ار�صهم دون تدخل اجنبي".

ان  ويعرفوا  يعوا  ب��ان  "اجلميع  العامري  وطالب 
ال�صواعد  �صتحررها  االأخ���رى  املغت�صبة  االأرا���ص��ي 
العراقية و�صيذكر التاريخ ويدر�ش هذه البطوالت 

التي انت�صر فيها احلق على الباطل".
ومتكنت القوات االمنية، ال�صبت املا�صي، مب�صاندة 
ال�صعبي  احل�صد  من  واملتطوعني  اجلي�ش  ط��ريان 
يف حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل ب��ع��د م��ع��ارك ���ص��د االره��اب��ي��ني 
ال���دواع�������ش م���ن ت��ط��ه��ري ن��اح��ي��ة ج����رف ال�����ص��خ��ر 
املرتبطة من جهة ال�صمال بعامرية الفلوجة التي 
تعترب مم���را ل��ع��ب��ور االره��اب��ي��ني م��ن االن��ب��ار اىل 

مناطق �صمال بابل.

تحرير جرف الصخر اثبت قوة العراقيين من دون تدخل اجنبي

العا�صمة  يف  االحت��ادي��ة  "احلكومة  ان  ك��رد���ص��ت��ان  اقليم  حكومة  ق��ال��ت 
بغداد على علم بتوجه قوات البي�صمركة اىل مدينة كوباين ال�صورية". 
ار�صال قوات  املا�صي باملوافقة على طلب رئا�صة االقليم بتفوي�صها  اقليم كرد�صتان �صوت االربعاء  وكان برملان 
اإن  ت�صريح �صحفي  دزئ��ي يف  �صفني  االقليم  با�صم حكومة  املتحدث  وق��ال  كوباين.  اىل مدينة  البي�صمركة  من 
"احلكومة االحتادية يف بغداد على علم بتوجه قوات من البي�صمركة اإىل كوباين، ومل يعلمونا حتى االآن باأي رد 
�صلبي اأو اإيجابي، اإال اأن م�صاألة فتح احلدود هي مطلب لكافة منا�صري احلرية من جانب، وواجب قومي الإزالة 

املخاطر".

كردستان: بغداد على علم بتوجه البيشمركة الى كوبانياللبان يطالب بصرف رواتب الحشد الشعبي المتأخرة منذ ثالثة اشهر



العراقية/ بغداد…
بحث وزير اخلارجية العراقي ابراهيم 
اجلعفري مع قائد قوات حر�س احلدود 
العالقات بني  االي��راين قا�ضم ر�ضائي، 
ال��ع��راق واي���ران والتن�ضيق االم��ن��ي بني 

البلدين.

وق����ال م��ك��ت��ب اجل��ع��ف��ري يف ب��ي��ان ن�ضر 
“وزير  ان  االل���ك���روين،  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى 
اخلارجية ابراهيم اجلعفري ا�ضتقبل يف 
مكتبه ببغداد االحد، قائد قوات حر�س 
احل������دود يف اجل��م��ه��وري��ة اال���ض��الم��ي��ة 
ر�ضائي  قا�ضم  الركن  العميد  االيرانية 

والوفد املرافق له”.

بحثا  “اجلانبني  ان  امل��ك��ت��ب  وا����ض���اف 
ال���ع���الق���ات ال���ع���راق���ّي���ة – االإي����ران����ّي����ة، 
واالأو�������ض������اع االأم����ن����ّي����ة، وال�����ض��ي��ا���ض��ّي��ة 
يف ال����ع����راق، وال��ت��ن�����ض��ي��ق االأم����ن����ّي بني 
التنظيمات  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ض��اء  ال��ب��ل��دي��ن؛ 
واال�ضتقرار  االأم���ن  واإع���ادة  االإره��اب��ّي��ة، 

اإىل املنطقة”.

بغداد - العراقية

ه����دد ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ب��ق��ت��ل اأي ج��ه��ادي 
دي��اره من  اإىل  العودة  بريطاين يرغب يف 
داخل  وثيق  وقال م�ضدر  والعراق.  �ضوريا 
التنظيم يف �ضوريا، اإن الربيطانيني الذين 
يريدون العودة اإىل بالدهم يتم تهديدهم 
من قبل قيادات داع�س ب�ضكل مبا�ضر اأو غري 
مبا�ضر. وتاأتي هذه التهديدات بعد مقتل 
�ضاب بريطاين، من مدينة بورت�ضموث يف 
بعد  قتلوا  اأ�ضخا�س   4 اأح��د  وه��و  �ضوريا، 

�ضفرهم �ضوياً للقتال يف �ضوريا.
" ال�����ض��رق  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  مل����ا  ووف�����ق�����اً 
االأو�ضط"، ارتفع عدد الربيطانيني الذين 
ي���رغ���ب���ون يف ال���ه���رب م���ن ج��ح��ي��م داع�����س 

والعودة اإىل بلدهم عن ال�30 بريطانيا.
يف  يقاتلون  ال��ذي��ن  الربيطانيون  وي�ضعر 
بالياأ�س  وال��ع��راق  �ضوريا  يف  داع�س  تنظيم 
م����ن ال����ع����ودة ل���وط���ن���ه���م، الأن����ه����م ي��ت��ل��ق��ون 
تهديدات بالقتل من قبل قيادات )داع�س(.
وتاأتي هذه االأنباء، بعد مقتل �ضاب م�ضلم 
اآخر من مدينة بورت�ضموث الربيطانية يف 
جمموعة  من  الرابع  ال�ضاب  وه��و  �ضوريا، 
�ضباب بريطانيني، مكونة من 6 اأ�ضخا�س، 
�ضافروا  بومبي"،  "فتيان  باإ�ضم  معروفني 
م���ع���اً ل��ل��ق��ت��ال م���ع ت��ن��ظ��ي��م داع���������س، حيث 
ي���وم اجلمعة  ع���ام���اً(،  ق��ت��ل حم��م��د )19 
املا�ضي، لقي حتفه خالل هجوم )داع�س( 
كوباين  على مدينة  اال�ضتيالء  وحماولته 

احلدودية.
ال�ضابق  امل��ع��ت��ق��ل  اأك���د  ال�����ض��ي��اق،  نف�س  ويف 
علم  على  ك��ان  اأن��ه  غوانتانامو،  معتقل  يف 
بع�ضرات الرجال الربيطانيني احلري�ضني 
ولكنهم  املتحدة،  اململكة  اإىل  ال��ع��ودة  على 
ح��و���ض��روا يف ���ض��وري��ا وال���ع���راق، م��ن قبل 

التنظيم الذي كانوا يريدون تركه والهرب 
منه.

واأ�ضاف، اأنه يعرف اأكرث من 30 بريطانيا 
بريطانيا  تركوا  قد  وكانوا  العودة،  اأرادوا 
ل�ضفوف  االن�ضمام  اأج���ل  م��ن  االأ���ض��ل،  يف 
امل��ق��ات��ل��ني ���ض��د ال��رئ��ي�����س ال�������ض���وري ب�����ض��ار 
بطريقة  اأنف�ضهم  وج��دوا  ولكنهم  االأ���ض��د، 
داع�����س،  تنظيم  م��ع  متورطني  ب��اأخ��رى  اأو 
وب��ع�����ض��ه��م ت������ورط ب�����ض��ب��ب ال���ل���غ���ة، ح��ي��ث 
الناطقني  من  ملزيد  داع�س  تنظيم  يحتاج 
باالإجنليزية. وكانت ال�ضرطة الربيطانية 

االأق��ل  على  بريطانيني   5 اأن  ع��ن  ك�ضفت 
اإىل  لالن�ضمام  اأ�ضبوعياً  البالد  ي��غ��ادرون 

تنظيم داع�س.
برنار  الربيطانية،  ال�ضرطة  رئي�س  وق��ال 
هوجان هوىك "متثل هذه االأرق��ام احلد 
االأدن��ى، وقد يكون هناك غريهم كثريون 
���ض��اف��روا اإىل ب��ل��د اآخ����ر ق��ب��ل ال��ت��وج��ه اإىل 
دائما  ميكن  ال  بطريقة  وال��ع��راق،  �ضوريا 
حتديدها عندما تكون هناك دول �ضعيفة 

وحدود مفتوحة".
اأ�ضخا�س  ع��ودة  اأن  ه��وى،  هوجان  واعترب 

ي��ع��د خطرعلى  ل��دي��ه��م خ���ربة ع�����ض��ك��ري��ة، 
ال��ذي  ال��ت��ق��دم  واأن  ال��ربي��ط��اين،  املجتمع 
يحرزه )داع�س( يف العراق و�ضوريا، يجري 
هي  تركيا،  اإىل  ويتجه  م��ت��زاي��دة،  ب�ضرعة 
اأرا����سٍ  على  ترتكب  فظائع  جم��رد  لي�ضت 

بعيدة.
 500 م���ن  اأك�����رث  اأن  "نعرف  واأ������ض�����اف، 
القتال،  يف  للم�ضاركة  �ضافروا  بريطاين، 
ك���ث���ري م���ن���ه���م دخ������ل������وا، وك����ث����ري غ���ريه���م 
���ض��ريغ��ب��ون ب��ذل��ك يف االأ����ض���ه���ر، ورمب����ا يف 

ال�ضنوات املقبلة".

العراقية/ بغداد…
ك�����ض��ف ال��ق��ي��ادي يف ح���زب ال���دع���وة وليد 
ب��غ��داد  ال��ع��ا���ض��م��ة  اأن  احل���ل���ي، االث���ن���ني، 
مت حت�����ض��ي��ن��ه��ا مب���ن���ظ���وم���ة ����ض���واري���خ 
على  ق��ادرة  اجوائها  تغطي  اوتوماتيكية 
ا���ض��اب��ة اي ط��ائ��رة ت��خ��رق احل���دود دون 

موافقة ر�ضمية من احلكومة العراقية.
وقال احللي يف بيان اإن “انت�ضارات جرف 
منها  ر�ضائل  عدة  للعامل  اأو�ضل  ال�ضخر 
ان م��ع��رك��ة حت��ري��ر ج���رف ال�����ض��خ��ر هي 
بداية النت�ضارات لن تتوقف يف بابل، بل 
اثبتت  كما  املحافظات،  جلميع  �ضتنطلق 
للعامل ان ال�ضعب العراقي وقواته البطلة 
تنفيذ  على  والقدرات  االمكانيات  لديها 
م�ضاعدة  دون  ك��ربى  ع�ضكرية  عمليات 
“االو�ضاع  احل��ل��ي  وو���ض��ف  خارجية”. 
ت�ضري  ب��اأن��ه��ا  ال��ي��وم  واالأم��ن��ي��ة  الع�ضكرية 
وف����ق امل�������ض���ارات ال�����ض��ح��ي��ح��ة وب���اإ����ض���راف 
مبا�ضر من القائد العام للقوات امل�ضلحة 
حيدر العبادي”، موؤكدا على ان “الو�ضع 
النف�ضي واملعنوي الذي تتمتع به القوات 
امل�ضلحة والقوات ال�ضاندة لها من احل�ضد 

ال�ضعبي حت�ضن كثريا”.
بغداد،  حول  االمني  الو�ضع  وبخ�ضو�س 
ب���غ���داد  “حت�ضني  ع����ن  احل����ل����ي  ك�������ض���ف 
تغطي  اوتوماتيكية  �ضواريخ  مبنظومة 

اج��وائ��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى ا���ض��اب��ة اي ط��ائ��رة 
تخرق احلدود دون موافقة ر�ضمية من 

احلكومة العراقية”.
وا�ضار اىل ان “قوة دعم وت�ضامن جميع 
وال��ق��وات  اجل��ي�����س  م��ع  ال�ضيا�ضية  ال��ك��ت��ل 
ال�ضعبي  باحل�ضد  املتمثلة  ل��ه  ال��داع��م��ة 
ي��راف��ق��ه يف ذل��ك ال��دع��م ال���دويل الكبري 
ال������ذي حت���ظ���ى ب����ه احل���ك���وم���ة م����ن ق��ب��ل 
ايجابا  انعك�س  م��ا  وه��و  ال���دويل  املجتمع 
ومكنها  امل�ضلحة  ق��وات��ن��ا  اجن�����ازات  ع��ل��ى 
على  املتتالية  االن��ت�����ض��ارات  حتقيق  م��ن 

ع�ضابات داع�س الظالمية”.
كبري  ح��م��ا���س  “هناك  ان  احل��ل��ي  واك����د 
االره��اب��ي��ة  الع�ضابات  بقتال  للم�ضاركة 
وان���ك�������ض���ار  حت���ط���ي���م  اىل  ادى  م����ا  وه�����و 
م��ع��ن��وي��ات داع�����س ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ع��اين من 
باعراف  قا�ضية  وهزمية  معنوية  ازم��ة 
“ت�ضكيلة  ان  مو�ضحا  انف�ضهم”،  قادتها 
احلكومة العراقية باأنه الفريد يف العامل 
ال�ضيا�ضية  ال��ك��ت��ل  ك��ل  ا���ض��ت��وع��ب��ت  ك��ون��ه��ا 
الفائزة يف جمل�س النواب وقابلها العامل 

بالتاأييد ودعمها �ضد داع�س”.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
 لي�س عا�ضوراء 2014 كغريه من اأيام عا�ضوراء 

التي مرت علينا بقدر ما نتذكر من ال�ضنني. 
ف��ف��ي ه����ذه ال�����ض��ن��ة حت���ل ع��ل��ي��ن��ا ذك�����رى ال���ث���ورة 
وال��ع��راق��ي��ون  واال�ضت�ضهاد  وال��ث��ب��ات  والت�ضحية 
يواجهون اكرب عدوان تكفريي ويت�ضدون الأق�ضى 
حرب اإبادة مل يتعر�ضوا ملثلها منذ �ضنوات طويلة. 
ال��ذي ال مبالغة يف و�ضفه  ال��ظ��رف  يف مثل ه��ذا 
ب��ال��ع�����ض��ي��ب، م���ن ال�������ض���روري ان ت��ت��م ا���ض��ت��ع��ادة 
م�ضدرا  يجعلها  مبا  واحياوؤها  اخلالدة  الذكرى 
ال ين�ضب من اجل رفع معنويات مقاتلينا وتعزيز 
واال�ضت�ضهاد  والت�ضحية  وال�ضمود  القتال  اإرادة 
اال  االم��ر  نهاية  العظام يف  ال��رج��ال  فما  لديهم. 
�ضريهم  وي�ضتلهمون  االتباع  بها  يقتدي  ق��دوات 
االأهمية  البالغة  ب��ال��درو���س  وي��ع��ت��ربون  العطرة 

لهذه ال�ضري. 
ولي�س هذا بدعا من االمر. فاالئمة وال�ضاحلون 
ي��دع��ون امل��وؤم��ن��ني بهم وامل��ح��ب��ني لهم دائ��م��اً اىل 
حت��وي��ل ه���ذا االإمي����ان واحل���ب اىل ع��م��ل وط��اع��ة 

واتباع وحماكاة واقتداء. 
ك��ث��ريا م���ا ي��خ��اط��ب امل���وؤم���ن���ون االم�����ام احل�����ض��ني 
بقولهم:"يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما". 
ماذا كان االمام احل�ضني �ضيطلب منهم لو كانوا 

معه؟ عليهم ان يفكروا مليا بال�ضوؤال وجوابه.
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الحلي يكشف عن تحصين بغداد بمنظومة صواريخ 
اوتوماتيكية تصيب اي طائرة تخترق الحدود

العراقية/ بغداد…

اط��ل��ع جم��ل�����س االم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����س ال������وزراء خ���الل اج��ت��م��اع��ه 
واملرا�ضالت  للربيد  االلكرونية  االر�ضفة  م�ضروع  على  اال�ضبوعي 
ال��وزراء  ملجل�س  العام  االم��ني  تراأ�ضها  اجلل�ضة  الر�ضمية.  والوثائق 
للم�ضروع  مف�ضل  ع��ر���س  ت��ق��دمي  وت�ضمنت  اح��م��د  خ��ل��ف  د.ح��ام��د 
املحافظة  يف  االلكرونية  االأر�ضفة  م�ضروع  وي�ضهم  العمل.  واآل��ي��ات 
واتالف  احلاجة،  عند  اليها  الو�ضول  و�ضهولة  املهمة،  الوثائق  على 
تبويب  ا���ض��اف��ة اىل  ال��ت��وث��ي��ق،  ت�ضتدعي  ال��ت��ي ال  االخ���رى  ال��وث��ائ��ق 
ذات  امللفات  �ضمن  املطلوبة  الوثيقة  اىل  ال��و���ض��ول  ال��ي��ات  وتنظيم 
االخ��ت�����ض��ا���س ال���واح���د. وت�����ض��ع��ى االم���ان���ة ال��ع��ام��ة، م��ن خ���الل ه��ذا 
الربنامج، امل�ضي مب�ضروع احلكومة االلكرونية، وتقلي�س الروتني، 
الر�ضمية بني دوائرها.  الورق يف املخاطبات  ا�ضتخدام  والتقليل من 
يذكر ان املجتمعني اطلعوا على توجيهات االمني العام ب�ضان اللجان 
امل�ضكلة يف االمانة العامة و�ضرورة منح ال�ضالحيات لغر�س ت�ضهيل 

االجراءات اثناء �ضري العمل.

العراقية /بغداد…

�ضركات  مع  العراق  تعاقد  عن  االثنني،  بغداد،  عمليات  قيادة  ك�ضفت 
ان  مبينة  املتفجرات،  لك�ضف  حديثة  باأجهزة  لتجهيزه  ر�ضينة  عاملية 
متطورة  عجالت  م��ن  وجبة  ااملقبل  ال�ضهر  مطلع  �ضيت�ضلم  ال��ع��راق 
الر�ضمي  املتحدث  وق��ال  املتفجرات.  لك�ضف  ال�ضينية  باالأ�ضعة  تعمل 
با�ضم قيادة العمليات العميد �ضعد معن اإن “العراق تعاقد مع �ضركات 
عاملية ر�ضينة لتجهيزه باأجهزة حديثة ومتطورة لك�ضف املتفجرات”، 
القادم �ضوف ت�ضل وجبة من عجالت  ال�ضهر  “مطلع  اأن  م�ضريا اىل 
الطاقة العالية التي تعمل باال�ضعة ال�ضينية وت�ضمى )M16(، حيث 
متتاز بو�ضوح ال�ضورة والدقة العالية وتختلف عن االجهزة ال�ضابقة 
“ال�ضهر  اأن  معن  واأ�ضاف  والكفاءة”.  الدقة  خالل  من  كلية  ب�ضورة 
القادم اي�ضا �ضت�ضل دفعة من العجالت ذات الطاقة الواطئة بعد اإنهاء 
بع�س االإج��راءات لدخولها للبالد”، الفتا اىل اأن “هناك جلان فنية 
من البلد امل�ضنع �ضتقوم بعمل م�ضرك مع العراق لتطوير كفاءة هذه 

العجالت وادخالها والعمل بها داخل البالد”.

العراقية /بغداد…

كافة  االع��الم  و�ضائل  ،االثنني،  العراقيني  ال�ضحفيني  نقابة  دعت 
االمنية  القوات  ت�ضدي  حول  واالخبار  احلقائق  نقل  �ضرورة  اىل 
هيبة  على  واحلفاظ  االرهابية  داع�س  لع�ضابات  ال�ضعبي  واحل�ضد 
"العراقية"ن�ضخة منه  بيان للنقابة تلقت  . وذكر  امل�ضلحة  القوات 
، نود ان ن�ضري اىل بياناتنا ال�ضابقة التي دعت فيها نقابتنا و�ضائل 
االعالم اىل �ضرورة توخي الدقة يف نقل احلقائق واالخبار املتعلقة 
االرهابية  للجماعات  ال�ضعبي  واحل�ضد  االمنية  ال��ق��وات  بت�ضدي 
املواجهة  �ضاحات  املتحققة يف  االنت�ضارات  وابراز  داع�س  وع�ضابات 
ومبا يعزز الروح املعنوية لدى ابناء �ضعبنا" . وتابع " املني التف�ضل 
امل�ضلحة يف  والقوات  العراقي  هيبة اجلي�س  على  التاكيد  ب�ضرورة 
التناول االعالمي واالبتعاد عن كل ما ي�ضئ اىل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
التي تخو�س حربا �ضر�ضة ت�ضتهدف وحدة العراق وم�ضتقبل �ضعبه 
". يذكر ان ع�ضابات داع�س االرهابية تتخذ ا�ضلوب احلرب النف�ضية 
وبث اال�ضاعة الثارة الرعب بني ابناء ال�ضعب يف حني متكنت و�ضائل 
االعالم العراقية الوطنية من مواجهة هذه احلرب ونقل احلقيقة 
اخرها  منطقة  من  اك��رث  يف  امل�ضلحة  قواتنا  انت�ضار  وه��ي  لل�ضعب 

تطهري ناحية جرف ال�ضخر والتقدم الكبري يف �ضمال تكريت .

االمانة العامة لمجلس الوزراء يطلع على مشروع 
االرشفة االلكترونية للوثائق والمراسالت

عمليات بغداد : العراق يستلم عجالت متطورة 
تعمل باالشعة لكشف المتفجرات الشهر المقبل

نقابة الصحفيين تدعو وسائل االعالم الى الحفاظ 
على هيبة القوات المسلحة في التناول االعالمي

داعش يهدد البريطانيين الراغبين بالعودة إلى بالدهم بالقتل

العراقية /بغداد…

النواب ماجد  النائب عن جلنة االمن والدفاع يف جمل�س  ك�ضف 
الغراوي، االثنني، ان هناك توجها داخل اللجنة الإع��داد ت�ضريع 
للموؤ�ض�ضة  �ضناعية  اقمار  و  حديثة  اجهزة  ال�ضترياد  قوانني  و 
الع�ضكرية لتوؤدي عملها ب�ضكل �ضحيح يالئم ما موجود يف العراق 
بالقادة  لقاءاتنا  "من �ضمن  اإن  ال��غ��راوي  وق��ال  م��ن حت��دي��ات.  
االمنيني وطرح معاناتهم واحتياجاتهم للجنة مت طرح مو�ضوع 
ا�ضتخدام العمل التكنولوجي املتطور واالجهزة احلديثة يف العمل 
ملثل  حتتاج  الع�ضكرية  موؤ�ض�ضتنا  الن  والع�ضكري،  اال�ضتخباراتي 
اليوم ترجع  العاملية  اغلب اجليو�س  هكذا معدات �ضرورية، الن 
وا�ضاف  متطورة".  تكنولوجيا  من  متتلكه  ملا  وتنظيمها  قواتها 
الن  م��ت��ط��ورة،  وم��راق��ب��ة  تن�ضت  الأج���ه���زة  ب��ح��اج��ة  "اجلي�س  ان 
تكنولوجية واجهزة حديثة  دون قوة  كاٍف من  اليوم غري  العدد 
ورفدها  ت�ضليحها  دون  من  كافية  غري  االمنية  ال��ق��وات  واع���داد 
املتطورة  "التكنولوجيا  ان  اىل  م�ضريا  احلديثة"،  بالتكنولوجيا 
تعد اليد اليمنى للجيو�س ويدها ال�ضاربة". واو�ضح الغراوي ان 
"هناك توجها داخل اللجنة بالتعاون مع الوزارات الإعداد ت�ضريع 
اقمار  ب�ضمنها  حديثة  اجهزة  ال�ضترياد  تو�ضيات  او  قوانني  او 
�ضناعية للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية لتوؤدي عملها ب�ضكل �ضحيح يالئم 

ما موجود بالعراق من حتديات".

العراق يتوجه لرفد المؤسسة العسكرية 
بتكنولوجيا واقمار صناعية حديثة العراقية / بغداد…

ا�ضتغرقت  التي  الر�ضمية  زيارته   ، ام�س  يوم  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  انهى 
�ضاعات اإىل العا�ضمة االردنية عمان.

وقال املركز اخلربي الر�ضمي اإن “رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي انهى زيارته 
اإىل عمان بعد اأن بحث عدد من امللفات االمنية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والتعليمية 

بني البلدين”.
وا�ضاف اأنه “ا�ضتقبل العبادي يف مطار ماركة االردين رئي�س الوزراء االردين عبد 
اهلل الن�ضور واكدا يف اجتماع لهم على �ضرورة تعزيز التن�ضيق بني العراق واالردن 

يف حماربة ع�ضابات داع�س االرهابية”.

العبادي ينهي زيارة رسمية الى االردن

الجعفري وقائد قوات حرس الحدود االيراني يبحثان التنسيق االمني بين البلدين

العراقية/ بغداد…
���ض��رورة  على  االأح���د،  ال��ن��واب،  مبجل�س  الوطنية  الكتلة  اأك���دت 
االلتزام بالتوقيتات الزمنية يف تنفيذ الربنامج احلكومي، فيما 

دعت اإىل دعم وتر�ضيد حكومة رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
وقال رئي�س الكتلة الوطنية بالربملان حممود امل�ضهداين يف بيان 
اإن “على جميع الكتل ال�ضيا�ضية العمل من اجل بلورة خطوات 

تنفيذ  لها  يت�ضنى  لكي  وتر�ضيدها  احلكومة  تدعم عمل  عملية 
“دعم وتر�ضيد حكومة  اإىل  اأعلنت عنه”، داعياً  الربنامج الذي 

رئي�س الوزراء حيدر العبادي”.
الزمنية  بالتوقيتات  “االلتزام  ���ض��رورة  على  امل�ضهداين  و�ضدد 
االتفاقات  خ��الل  ح��ددت  وال��ت��ي  احلكومي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  يف 
جميع  مب�ضاركة  احلكومة  ت�ضكيل  اإىل  اأف�ضت  التي  ال�ضيا�ضية 

الكتل”.

الوطنية تؤكد على ضرورة االلتزام بالتوقيتات الزمنية في تنفيذ البرنامج الحكومي

العراقية / بغداد…

اأو �ضياغة  ال��ي��وم االث��ن��ني، مناق�ضة  ال��ق��ان��ون،  ائ��ت��الف دول���ة  ن��ائ��ب ع��ن  نفى 
جمل�س الوزراء لقانون احلر�س الوطني، فيما ا�ضار اىل اأن التمثيل يف احلر�س 
من  مبا�ضر  وباإ�ضراف  للمحافظات  ال�ضكانية  الن�ضب  ح�ضب  �ضيكون  الوطني 

قبل القائد العام للقوات امل�ضلحة.
ال�ضعبي  “قوات احل�����ض��د  اإن  ال��ب��ي��ات��ي  ع��ب��ا���س  االئ���ت���الف  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
واملجاهدين وال�ضحوات ي�ضكلون العمود الفقري لقانون احلر�س الوطني”، 
م�ضريا اىل اأن “جمل�س الوزراء مل يناق�س اأو ي�ضوغ هذا القانون وما ن�ضرته 

بع�س و�ضائل االعالم ب�ضاأن ذلك غري �ضحيح”.
الن�ضب  ح�ضب  �ضيكون  الوطني  احل��ر���س  يف  “التمثيل  اأن  البياتي  واأ���ض��اف 
للقوات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ق��ب��ل  م��ن  مبا�ضر  وب��اإ���ض��راف  للمحافظات  ال�ضكانية 
االره��اب  وح��ارب��وا  ت�ضدوا  ال��ذي��ن  الع�ضائر  “اأبناء  اأن  اىل  الفتا  امل�ضلحة”، 

�ضيكونون �ضمن احدى ت�ضكيالت احلر�س الوطني”.

البياتي : الحشد الشعبي والمجاهدين والصحوات 
يشكلون العمود الفقري لقانون الحرس الوطني

العراقية/ بغداد…

بحث نائب رئي�س اجلمهورية الدكتور اياد عالوي مع وزير الداخلية حممد 
ل���وزارة  ب��ي��ان  وذك���ر  ال��ب��الد.  وال�ضيا�ضية يف  االم��ن��ي��ة  الق�ضايا  ال��غ��ب��ان  ���ض��امل 
اياد  الدكتور  زار  الغبان  �ضامل  حممد  الداخلية  وزي��ر  ان  اليوم”  الداخلية 
عالوي نائب رئي�س اجلمهورية يف مقر اقامته ببغداد ، وجرى خالل اللقاء 
بحث الق�ضايا االمنية وال�ضيا�ضية “. وا�ضاف البيان ” ان اللقاء تطرق اىل 
�ضرورة العمل اجلاد يف ملف امل�ضاحلة الوطنية وا�ضتيعاب القوى ال�ضيا�ضية 
الدولة  مل�ضروع  االنحياز  على  والت�ضجيع  املختلفة  العراقية  واالجتماعية 
واالنفتاح  النظام  �ضلطة  وفر�س  القانون  انقاذ  و�ضرورة  اجلامعة  الوطنية 
اقليميا وعربيا مبا يخدم ا�ضراتيجية مكافحة االرهاب واأهمية تعاون جميع 

دول املنطقة يف ذلك عرب تبادل املعلومات والتجارب”.

عالوي والغبان يبحثان القضايا االمنية والسياسية في البالد



“              ” تضع الدفاع في الصورة.. وحدات تغيب جنودها وتقطع رواتبهم وآمروها يعلمون االسباب
المكوث اربعة ايام متواصلة

اجلن���ود  التح���اق  عملي���ة  ان  اىل  مطلع���ة  م�ص���ادر  وت�ص���ر 
بوحداتهم الع�صكرية يف قاعدة البغدادي تالقي م�صاعب جمة  
منه���ا تاأخ���ر و�صول طائ���رات نقله���م ف�صال عن ذل���ك بقائهم 
م���ن دون م���اأوى او حاج���ات ان�صاني���ة اخ���رى كاالكل وال�ص���رب 
واخلدم���ات الب�صيطة لفرتة ت�صل يف اغل���ب االحيان اىل اربعة 
اي���ام متوا�صل���ة دون ادن���ى عناي���ة لذل���ك يف الوقت ال���ذي تكون 
في���ه اجلهود الع�صكري���ة والتعبوية بام�س احلاج���ة اللتحاقهم 

بالوقت املحدد بعد انتهاء مدة متتعهم باجازاتهم الدورية.   
والهمي���ة تعزي���ز تقوية قاع���دة البغدادي بوج���ه داع�س فقد 
اك���د اح���د ال�صب���اط يف ت�صري���ح �صاب���ق ان ق���وات م���ن اجلي����س 
ان�صح���ب من هيت لتعزي���ز حماية قاعدة البغدادي ولي�س هربا 
من"داع����س" كما زعم���ت بع�س و�صائل االع���الم املغر�صة حيث 
ا�ص���ار ال�صاب���ط اىل ان  ق���وات اجلي����س العراق���ي ان�صحب���ت من 
مع�صك���ر هي���ت، يف حمافظة االأنبار غ���رب البالد، بهدف حماية 
قاعدة رئي�صية، ما اأدى اإىل �صيطرة تنظيم 'الدولة االإ�صالمية' 
عل���ى ق�صاء هي���ت يف �صكل كامل، وفق ما اأك���دت م�صادر ر�صمية 

واأمنية.
جمل����س  يف  االأمني���ة  اللجن���ة  رئي����س  حمي���د،  اأحم���د  وق���ال 
حمافظ���ة االأنب���ار، اأن قوات اجلي����س يف مع�صكر هي���ت، القريب 
من الق�صاء، ان�صحبت من موقعها بغر�س تعزيز حماية قاعدة 

البغدادي )االأ�صد �صابقاً(.
واأو�ص���ح اأن 'ق���رار االن�صحاب للقوة التي يبل���غ عديدها اأكرث 
م���ن 300 جن���دي، اتخ���ذ بالتن�صي���ق ب���ن الق���ادة الع�صكري���ن 
وامل�صوؤول���ن يف املحافظ���ة'، موؤك���داً اأن 'االن�صح���اب لي�س ب�صبب 

تعر�صها لهجوم' من االإ�صالمين املتطرفن.
 

نشر الجنود"غيابا"

الع�صكري���ة  القاع���دة  يف  امل�صوؤول���ن  اجلن���ود  ينا�ص���د  بينم���ا 
ب�ص���رورة ال�ص���راع يف نقله���م ىل القاعدة واهمي���ة االيعاز لقادة 
الطائ���رات باحل�ص���ور اليه���م ونقله���م بع���د االلتح���اق باملقرات 
اخللفي���ة م���ن اجازاته���م تغيب الوح���دات هوؤالء اجلن���ود برغم 
عل���م امريه���م و�صباطه���م با�صب���اب التاأخ���ر ليت���م بع���د ذل���ك 
معاقبته���م وقط���ع رواتبهم اثر تلك االج���راءات غر امل�صتحقة 
يف الوق���ت الذي كان في���ه اجلنود قد �صرف كل منهم اكرث من 
ع�صرين الف دينار كاجور نقل اللتحاقهم بثكناتهم الع�صكرية.
وم���ن جان���ب اخر اأك���د �صابط برتبة عقي���د يف �صرطة االأنبار 
اأن'الق���وات ان�صحب���ت م���ن مع�صك���ر تدري���ب هي���ت ، موؤك���دا اأن 
'ق���رار االن�صح���اب يهدف اإىل تعزيز وجود الق���وات حول قاعدة 
البغ���دادي ب���داًل من بقاء ه���ذه القوة معر�ص���ة لهجمات تنظيم 

داع�س يف تلك املنطقة'.
وقاع���دة االأ�صد اأكرب القواع���د الع�صكرية واأهمها التي توجد 
فيه���ا ق���وات عراقي���ة حالي���اً يف حمافظ���ة االأنبار الت���ي ت�صرتك 
بح���دود طويل���ة مع �صورية حيث ي�صيط���ر م�صلحون متطرفون 

على مناطق وا�صعة من املحافظة.
 

حركات مريبة

وتوقع���ت م�صادر تتابع االحداث هجوماً مرتقب على ناحية 
البغ���دادي او قاعدة"ع���ن اال�صد"كم���ا كانت ت�صم���ى يف ال�صابق 
حي���ث اف���اد م�ص���در مطل���ع يف حمافظ���ة االنب���ار، ان عنا�ص���ر 
ينتم���ون لتنظيم ما ي�صمى الدولة اال�صالمية )داع�س( ينقلون 
ا�صلحة واعتدة من  مناطق عنة وراوة باإجتاه جنوب �صرق تلك 
امل���دن عل���ى الط���رق ال�صحراوي���ة م�صتخدمن �صي���ارات مدنية 

وحافالت �صغرة لنقل الركاب.
وق���ال امل�صدر ان عنا�ص���ر داع�س قللوا من تواجدهم يف مدن 
غ���رب االنب���ار فيما يدور حدي���ث يف مدن القائ���م والرطبة عن 

اعالن 'نفر عام' يف �صفوف التنظيم.
من جهة اخرى افاد م�صدر يف قيادة عمليات االنبار، ان عدد 
م�صلحي داع�س داخل مدينة الرمادي انخف�س ب�صكل ملحوظ، 
وخ�صو�ص���اً بع���د ا�صتيالئهم عل���ى ناحية الفرات غ���رب املدينة، 
اذ انه���م كان���وا يهاجم���ون ع���دة مناط���ق يف ان واح���د فاأ�صبحوا 
االن يهاجم���ون منطق���ة او منطقتن وبكثاف���ة نران ع�صوائية 
والتنق���ل م���ن منطق���ة اىل اخرى، حي���ث يقوم���ون باالن�صحاب 
من املناطق التي ي�صتولون عليها دون مواجهة، عازياً ذلك اىل 

انهم يحاولون ايهام القوات االمنية بكرثة عددهم.
 

الداخلية تنتقد االمريكان

وق���ال امل�ص���در، ان معلوم���ات ا�صتخباري���ة ت�ص���ر اىل جتم���ع 
م�صلح���ي التنظي���م يف مدينة هي���ت ومنطقة ال���دوالب القريبة 
منه���ا ب�ص���كل كب���ر، فيم���ا رج���ح اىل انه���م يع���دون لهج���وم ق���د 

ي�صته���دف اح���دى املناط���ق القريب���ة وه���ي ناحي���ة البغ���دادي او 
قاع���دة ع���ن اال�صد الع�صكرية بينما ا�صتبع���د امكانية و�صولهم 

اىل ق�صاء حديثة.
ا�ص���ارت اىل ان فري���ق امل�صت�صاري���ن  وكان���ت م�ص���ادر امني���ة، 
الع�صكرين االأمريكي ان�صحب من حمافظة االنبار اىل بغداد، 
دون معرف���ة اال�صب���اب، وال���ذي كان يتواجد اع�صائ���ه يف قاعدة 

عن اال�صد وقاعدة احلبانية.
وانتق���د وزير الداخلية حممد الغبان، اأداء التحالف الدويل 
ال���ذي تق���وده الوالي���ات املتح���دة يف الع���راق، وو�ص���ف التحالف 
ب�'غر الفاعل'، موؤكداً خالل موؤمتر �صحايف عقده يف كربالء، 
اأن العملي���ات الع�صكري���ة يف منطق���ة ج���رف ال�صخ���ر، �صم���ايل 
حمافظة بابل، حققت اأهدافها لتاأمن كربالء وتخلي�صها من 
تهديد حقيقي، يف االأيام التي ت�صهد دنّو احلج يف �صهر حمرم.

 واأ�ص���اف اأن 'التحال���ف الدويل مل ي�صارك يف عمليات حترير 
ج���رف ال�صخ���ر وغط���اوؤه اجل���وي مل يك���ن فاع���اًل'. وك�ص���ف اأن 
'احلرب �صد تنظيم الدولة االإ�صالمية )داع�س( �صتطول، الأنه 
يكم���ن خلفه���ا م�صالح واأجن���دات اقليمي���ة ودولي���ة، تعمل على 

ابقاء العراق يف دوامة العنف'.
وبح�صب نا�صطن، فاإن ال�صورة التقطت يف 'جبهات القتال'، 
وه���ذا م���ا ح���اول الوزي���ر اال�ص���ارة الي���ه يف املوؤمتر عندم���ا قال: 
اأن 'ق���وات من اجلي����س وال�صرطة واحل�ص���د ال�صعبي، �صاركت يف 
عمليات جرف ال�صخر التي كانت ُتدار من قبل القيادات العليا 

بعد التن�صيق بينها'.

 ولف���ت الغبان اإىل اأن 'احل���رب على االرهاب �صر�صة وطويلة، 
ول���ن تنته���ي يف اأ�صه���ر قليل���ة الأنها ته���دف الإبق���اء العراق حتت 
مظّل���ة العنف'. وتوّع���د كل من وقف وراء ق�صية جتهيز اأجهزة 
الفاعل���ة ووع���د بتحدي���د املق�صري���ن  املتفج���رات غ���ر  ك�ص���ف 

واملت�صببن بهدر املال والدماء واإحالتهم اإىل الق�صاء. 

االرهاب والفساد,عملة واحدة

وق���ال وزير الدفاع خالد العبيدي، يف وقت �صابق اإنه �صيعمل 
على 'معاجلة االرهاب والف�صاد، كونهما وجهن لعملة واحدة، 

ولن نتوانى عن �صرب الفا�صدين'.

واأك���د عزمه عل���ى 'بناء موؤ�ص�صة ع�صكري���ة مهنية'. كما تعّهد 
ب�'العم���ل بكل عزم واإخال�س مل�صلحة العراق و�صالمته'. ولفت 
اإىل اأّن���ه 'ل���ن ير�ص���خ الأي �صغوط حت���اول اأن تثني���ه عن فر�س 
االأمن وال�صلم ومكافحة الف�صاد، وقد عقدنا العزم على اإ�صالح 

مكامن اخللل والف�صاد يف وزارة الدفاع'.
كم���ا �صبق لرئي�س الوزراء حيدر العبادي اأن اعترب اأن 'االآلية 
التي اُتبعت يف وزارتي الداخلية والدفاع خالل الفرتة املا�صية، 
اأّدت اإىل فق���دان الع���راق مائ���ة ملي���ار دوالر م���ن خزينته، متّثل 

رفت من املال العام'. اأموال ال�صعب، الأّنها �صُ
واأو�ص���ح اأّن 'عملّي���ة اإب���رام العق���ود واملناق�صات م���ع ال�صركات 
الوطن���ي  االأم���ن  وجه���ازي  االأمني���ة  لل���وزارات  املجّه���زة 
واال�صتخبارات، مل تخ�صع ل�صوابط قانونية وا�صحة، ورافقت 

غالبيتها �صبهات ف�صاد وا�صحة'.
  

وصول الخبراء للقاعدة

وك�ص���ف رئي����س جمل����س حمافظة االنبار �صب���اح كرحوت عن 
و�ص���ول خ���رباء ع�صكري���ن م���ن الوالي���ات املتح���دة اىل قاع���دة 
ع���ن االأ�صد يف ناحية البغ���دادي غربي املحافظة وقال كرحوت 
يف ت�صريح���ات ل���ه اإن 20 خب���راً ع�صكرياً امركي���اً و�صلوا اىل 
قاعدة عن االأ�صد يف ناحية البغدادي بوا�صطة طائرات ابات�صي 
… واكد كرحوت اأن اخلرباء �صيتولون تدريب افراد ال�صرطة 
ومقاتل���ي الع�صائر عل���ى و�صائل مكافحة االإره���اب وحرب املدن 

اإ�صاف���ة اىل تق���دمي اال�صت�ص���ارات واخلطط الع�صكري���ة للقوات 
االأمنية يف معاركها مع تنظيم داع�س

فيم���ا ت�ص���ل من���ذ اي���ام ف���رق ع�صكري���ة عراقي���ة بالتتابع اىل 
قاع���دة البغ���دادي الع�صكري���ة، غرب���ي االنب���ار، ا�صتع���داداً ل�ص���ّن 
هج���وم وا�ص���ع النط���اق عل���ى البل���دات احلدودي���ة والقريبة من 
الق���وات االأمنية وم�صلح���ي الع�صائر،  الت���ي اعادت  "حديث���ة"، 
ال�صيط���رة عليها موؤخرا، التزال طائرات مقاتلة توجه �صربات 
اأ�صابت  القائ���م احلدودي���ة،  اط���راف مدينة  "منتخب���ة" عل���ى 
�صيط���رات ن�صبه���ا تنظي���م الدول���ة االإ�صالمي���ة عل���ى ال�ص���وارع 

العامة.
 

تعزيزات مكثفة

ويك�صف م�صوؤول حملي يف االنبار عن و�صول دبابات عراقية 
وتعزيزات كبرة من قوات ع�صكرية مبختلف الت�صكيالت قرب 
ق�ص���اء "حديث���ة" مب�صاندة ع�صائر كانت ق���د قاتلت القاعدة يف 
امل���كان نف�صه قب���ل 7 �صنوات، فيما يرج���ح ان ي�صل عدد القوات 
الت���ي �صتنخ���رط يف ت�صكي���ل مابات يع���رف ب�"احلر�س الوطني" 
اىل 100 األ���ف مقات���ل من �صمن امل�صلح���ن املتواجدين حاليا 
يف املي���دان ا�صاف���ة اىل متطوع���ن ج���دد. واتت تل���ك التطورات 
بع���د ان تعه���دت دول غربي���ة وعربي���ة يف باري����س وج���دة، عل���ى 
مقاتل���ة "داع����س" ع�صكري���ا ولوج�صتي���ا، فم���ا ت���رددت انباء عن 
تعي���ن الرئي����س االأمرك���ي ب���ارك اوبام���ا اجل���رال ج���ون اآلن 
مبعوث���اً لتن�صي���ق احلرب �ص���د تنظيم الدول���ة االإ�صالمية، وهو 
ج���رال متقاعد كان اأحد مهند�ص���ي ا�صرتاتيجية "ال�صحوات" 

التي هزمت "القاعدة" يف العراق عام 2007.
وكان الرئي����س اأوبام���ا اعل���ن قب���ل اي���ام ع���ن ا�صرتاتيجيت���ه 
لهزمية "الدولة االإ�صالمية"، فيما حذرت وكالة اال�صتخبارات 
املركزي���ة "�ص���ي اآي اإي���ه" م���ن تنام���ي ق���وة التنظي���م العددي���ة 
واقرتابه���ا م���ن 30 األ���ف عن�ص���ر، اأي ثالث���ة اأ�صع���اف الرق���م 

ال�صابق.
وقال م�صوؤول حملي رفيع امل�صتوى يف االنبار، بان "تعزيزات 
ت�ص���ل اىل قاع���دة عن اال�ص���د )البغدادي( القريب���ة من ق�صاء 
حديث���ة، منذ ايام من �صمنها دبابات، واأ�صلحة ثقيلة، �صت�صارك 
يف وق���ت غ���ر معل���ن حت���ى االن يف هج���وم وا�ص���ع النط���اق على 

اأق�صية غرب االنبار".
واك���د امل�صوؤول،ان "العملية الع�صكري���ة تنتظر الدعم اجلوي 
والتن�صي���ق مع الواليات املتحدة لب���دء ال�صربات والهجوم على 

االأر�س".
 

العشائر بجانب الجيش

فيم���ا قال ع�صو جمل�س حملي يف ق�صاء راوة، غربي االنبار، 
الت���ي ي�صط���ر عليه���ا م�صلحون من���ذ متوز املا�ص���ي، ان "هجوما 
ع�صكري���ا و�صي���كا �صيجري الع���ادة ال�صيط���رة عل���ى اأق�صية راوة 
وعان���ة والقائ���م"، م�ص���را اىل ان الطائ���رات املقاتل���ة مازال���ت 

توجه �صربات على جتمعات امل�صلحن.
وك�ص���ف ع�صو املجل�س مثنى اإ�صماعيل ان "ال�صربات اجلوية 
كان���ت موؤث���رة ج���دا عل���ى تواج���د امل�صلح���ن وا�صاب���ت نق���اط 
تفتي����س ع�صكرية على الطريق الع���ام يف ق�صاء القائم" يقيمها 
امل�صلح���ون يف املناط���ق نف�صه���ا الت���ي كان ي�صتخدمه���ا اجلي����س 

العراقي قبل �صقوط املدينة بيد "داع�س".
م���ن جانب اآخر يوؤكد اإ�صماعيل اأن "الع�صائر التي تقاتل اإىل 
جانب الق���وات النظامية يف حديثة، والتي تنتظر الهجوم على 
باق���ي مناطق غرب االنب���ار، هي من ع�صرة اجلغايفة، وكتائب 
)احلم���زة( التابعة لع�صرة البو حم���ل يف مدينة القائم"، وهم 
الع�ص���رة نف�صها التي قاتلت وط���ردت القاعدة من "القائم" يف 
ع���ام 2006. متوقع���ا اأن ي�ص���ل متطوعو "احلر����س الوطني" 
ال���ذي �صيحم���ي ام���ن االنب���ار، اىل ال����100 األ���ف مقات���ل، م���ن 
�صمنه���م اأبن���اء الع�صائ���ر املتواجدين عل���ى االأر�س ال���ذي ي�صل 

عددهم اىل 5 اآالف �صخ�س، باالإ�صافة اإىل متطوعن جدد.
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ت��ود صحيف��ة )العراقية( ان تلف��ت عناية قرائه��ا وزوار موقعها االلكتروني والمس��ؤولين الكرام بان جمي��ع ما تتناوله 
م��ن تعليق��ات ومعلومات واخبار يخضع لذات القواعد التي ش��مر العراقيون عن س��واعدهم فيها للذود عن حياض الوطن 
العزي��ز وكرامة ابنائه وان عملية النش��ر في الصحيفة متقيدة باخالقيات الصحافة المتعارف عليها بهدف ارس��اء دعائم 
المنافذ االعالمية للجهود الوطنية الخيرة لطرد عصابات االرهاب السيما داعش التكفيري المارق مستندة على موجبات 
المرحل��ة الراهن��ة وفتوى الجه��اد الكفائي التي اوصت بها المرجعي��ة الدينية العليا في النجف االش��رف و من خاللها حثت 
جميع العراقيين س��نة وش��يعة عربا واكرادا ومن كافة الطوائف االخرى على تضافر جهودهم  لتحقيق النصر على االعداء 
كل  حس��ب موقعه وقدرته ونؤكد اننا  لن ننش��ر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقًا الس��تحقاقات االزمة الخطيرة واهمية 
دور الصحاف��ة باعتبارها احد اس��لحة الدفاع عن الوطن ومكتس��بات الش��عب ووحدة العراق الوطني��ة في رصد المخالفات 
والخروقات الس��يما بعد االخطاء الجس��يمة التي كان ابطالها عددا من قادة االمن والدفاع وآمريه وبعض المحس��وبين على 
المنظوم��ة االمني��ة كم��ا حدث ذلك في قاعدة س��بايكر والصقالوية وغيرها لنلفت نظر وزارة الدفاع وعلى رأس��ها الوزير 
االس��تاذ خالدالعبيدي بان الجهود العس��كرية ال يمكن ان تؤتي ثمارها من دون وجود صيغ عالية في التنس��يق بين جميع 
صن��وف الجيش ومنه��ا الطيران والنقل والتموين والقوات البرية البطلة وتضييق الخناق على كل مندس عميل يس��عى الى 
االيق��اع بجنودن��ا فرائس س��هلة الصيد بيد الخارجين عن الص��ف الوطني والحمد لله فقد وصلنا ف��ي رصدنا الى خرق البد 
من معالجته وهو تأخير التحاق الجنود لقاعدة البغدادي«عين االس��د« س��ابقا غرب مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار 

العزيزة بسبب تأخير عملية نقلهم بواسطة الطائرات المروحية حيث ال توجد اية وسيلة اخرى لذلك.

البد م��ن تعزي��ز الجه��ود الوطنية 
الخيرة لطرد عصابات االرهاب السيما 
داع��ش التكفي��ري الم��ارق مس��تندة 
على موجب��ات المرحلة الراهنة وفتوى 
به��ا  اوص��ت  الت��ي  الكفائ��ي  الجه��اد 
المرجعي��ة الدينية العلي��ا في النجف 
االش��رف و م��ن خالله��ا حث��ت جميع 
العراقيين سنة وش��يعة عربا واكرادا 
ومن كافة الطوائف االخرى على تضافر 
جهوده��م لتحقيق النصر على االعداء 

كل  حسب موقعه وقدرته

تش��ير مص��ادر مطلع��ة ال��ى ان عملية 
التح��اق الجنود بوحداتهم العس��كرية في 
قاعدة البغدادي تالقي مصاعب جمة  منها 
تأخي��ر وصول طائ��رات نقله��م فضال عن 
بقائهم من دون مأوى او حاجات انس��انية 
اخرى كاألكل والشرب والخدمات البسيطة 
لفت��رة تصل ف��ي اغلب االحي��ان الى اربعة 

ايام متواصلة دون ادنى عناية لذلك

العراقية � بغداد

جنود يمكثون أيامًا في المطارات بانتظار مروحيات تقلهم لقاعدة البغدادي

الجيش والشرطة والحشد الشعبي، شاركوا في تحرير"جرف الصخر

وجود القوات حول قاعدة”البغدادي” بداًل عن بقائها عرضة للهجمات



العراقية - بغداد

مع  بحثت  ان��ه��ا  ق��ار  ذي  ا�ستثمار  هيئة  ق��ال��ت 
وزير ال�سياحة ، اإمكانية تطوير واقع ال�سياحة 
العامني  خ��ال  �سهدت  ان  بعد  املحافظة  يف 
ال�سياحية  ل��ل��وف��ود  م��ل��ف��ت  اق���ب���ال  امل��ا���س��ي��ني 

اأالجنبية .
رئي�س  ان  ق��ار  ذي  ا�ستثمار  لهيئة  بيان  وذك��ر 
الهيئة الدكتور لوؤي اخلري اهلل بحث مع وزير 
ال�سياحة عادل فهد ال�سر�ساب امكانية تطوير 
ال��ت��ي �سهدت   ، امل��ح��اف��ظ��ة  ال�����س��ي��اح��ة يف  واق����ع 
اور  ملنطقة  امل�سيحية  الوفود  من  العديد  حج 
تطوير  �سبل  مناق�سة  ع��ن  ف�سا    ، االث��ري��ة 

مناطق االهوار .
واك����د ال��ب��ي��ان ان ال�����س��ر���س��اب اب����دى ا���س��ت��ع��داد 
املحافظة  ب��واق��ع  للنهو�س  ال��ك��ام��ل  ال�����وزارة 
ال�سياحي ، وتذليل جميع العقبات التي حتول 

دون ذلك .
ي��ذك��ر ان ال��ل��ق��اء ح�����س��ره ���س��ف��ري ال���ع���راق يف 
اجلزائر عدي اخلرياهلل ومدير عام املجاميع 

ال�سياحية حممود الزبيدي .

العراقية - بغداد

نف���ذت امان���ة بغ���داد بالتن�سي���ق م���ع قي���ادة عمليات 
بغ���داد حمل���ة وا�سع���ة الزال���ة التج���اوزات احلا�سلة 
العام���ة  وال�ساح���ات  الرئي�س���ة  ال�س���وارع  عل���ى 
واملنتزهات الت���ي �سوهت منظر وجمالية العا�سمة 
بغ���داد. وذك���رت مديري���ة العاق���ات واالع���ام يف 
امان���ة بغداد ان" دائ���رة بلدية االعظمية بالتن�سيق 
م���ع مديري���ة احلرا�س���ات واالم���ن التابع���ة المان���ة 
التج���اوزات  الإزال���ة  وا�سع���ة  حمل���ة  نف���ذت  بغ���داد 

احلا�سل���ة عل���ى �س���وارع االم���ام االعظ���م واملغ���رب 
وعم���ر بن عب���د العزيز املتمثل���ة باالك�ساك والباعة 
املتجول���ني و�سقائ���ف املح���ال التجاري���ة وا�سح���اب 
االعاني���ة  واللوح���ات  ال�سي���ارات  وق���وف  �ساح���ات 
الت���ي ن�سب���ت ب�س���كل ع�سوائ���ي التي �سوه���ت منظر 
ان"  اىل  املذك���ورة." وا�س���ارت  ال�س���وارع  وجمالي���ة 
دائ���رة بلدي���ة ال�س���در االوىل قام���ت باإزال���ة جميع 
التج���اوزات احلا�سلة على �س���ارع بور�سعيد واإغاق 
اماك���ن غ�س���ل ال�سي���ارات املتج���اوزة عل���ى �سبكة املاء 
ال�س���ايف الت���ي اأث���رت �سلب���اً يف ح�س���ة املواط���ن م���ن 
امل���اء ال�س���ايف، اىل جانب اإزالة ع���دد من التجاوزات 

احلا�سل���ة يف �س���ارع الداخ���ل �سمل���ت رف���ع االك�ساك 
واللوحات االعانية التي ن�سبت ب�سكل ع�سوائي."
حمل���ة  نف���ذت  ال�سعل���ة  بلدي���ة  ان" دائ���رة  وبين���ت 
اأزال���ت خاله���ا العدي���د م���ن التج���اوزات احلا�سلة  
و�س���ارع   432 �سم���ن حمل���ة  امل�سع���ودي  �س���ارع  يف 
الطم���ر �سمن حملة 422 والتج���اوزات احلا�سلة 
-462-460-458-454( املح���ات  يف 
450-440( املتمثل���ة بتجاوزات ا�سحاب املحال 
التجاري���ة واالك�ساك وغريها م���ن التجاوزات التي 
�سوهت منظ���ر وجمالية املناطق وال�سوارع التي مت 

تطويرها من قبل الدائرة البلدية."

العراقية - بغداد

وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، بتدريب الكوادر الب�سرية يف الوزارة وتطوير قابلياتهم يف جميع املجاالت 
وقال  ال���وزارة.  يف  ال�سرتاتيجية  واخلطط  االلكرتونية  احلكومة  م�سروع  الإجن��اح  الوظيفية،  واالخت�سا�سات 
ال���وزارة  مقر  يف  تفقدية  جولة  اأج���رى  ال��وزي��ر  ال�سيد  اأن   : ال�سعدي  حيدر  ال��ع��دل  ل���وزارة  الر�سمي  املتحدث 
ال�سيد  اأن   : ال�سعدي  واأ�ساف   . التي تعرت�س عملهم  العقبات  املوظفني لتذليل  اأهم احتياجات  لاإطاع على 
اإيجاد مواقع بديلة لبع�س الدوائر املهمة يف ال��وزارة وهي ) دوائر التنفيذ ، والكتاب  اأهمية  الوزير �سدد على 
للمواطنني ملراجعة تلك  ال��وزارة الإيجاد منافذ  داخل  تعانيه من �سيق يف مكاتبها  ملا   ) والقا�سرين   ، العدول 
الدوائر ب�سورة اأف�سل . واأ�سار ال�سعدي : اإن ال�سيد الوزير وجه مدراء الدوائر العدلية بالتعاون وال�سراكة يف 
العمل وو�سع اخلطط املنا�سبة ل�سمان ا�ستحقاقات املوظفني وجتاوز الروتني والبريوقراطية التي تت�سبب يف 
تاأخري املعامات بني الوزارة والدوائر احلكومية االأخرى ، وت�سهيل االإجراءات االإدارية والتخفيف من معاناة 
اأولويات التوجيهات  اإن اجلانب االأمني كان من  اأثناء مراجعتهم دوائر الوزارة . واأو�سح ال�سعدي :  املواطنني 
التي حر�س معايل الوزير يف التاأكيد عليها اأثناء جولته وزيارته ملدير الدائرة االأمنية يف الوزارة ، حيث وجه 
ب�سرورة تنظيم عملية دخول وخروج املوظفني والتحرز �سد اأي عمل اإرهابي حمتمل . من جانبهم جدد موظفو 
الوزارة املطالبة ب�سمولهم مبخ�س�سات اخلطورة، كون  الوزارة تت�سدر الوزارات االأمنية يف قائمة التهديدات 
ال�سيد  ، وت�سمنت جولة  امللقاة على عاتقهم  وامل�سوؤوليات  املهام  تتنا�سب مع حجم  واإيجاد مواقع   .. االإرهابية 
الوزير اللقاء برئي�س جمل�س �سورى الدولة وال�سيد املفت�س العام واملدراء العامني ومدير الدائرة االأمنية وعدد 

من املواطنني اأثناء مراجعتهم للوزارة
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امانة بغداد تنفذ بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد حملة 
واسعة الزالة التجاوزات التي شوهت منظر وجمالية العاصمة

وزير العدل يوجه بتطوير قابليات الموظفين 
وتوفير مواقع بديلة لبعض دوائرها

شكاوى المواطنين
اعداد : فيصل سليم

بع����س الين���ا املواط���ن جال عب���د علي من �سكنة حمل���ة 908 ز 10 حي 
الوح���دة �سك���وى م���ن جتاه���ل امانة بغ���داد من ه���ذه احلالة رغ���م تقدمي 
ع���دة �سكاوى لك���م منذ مايقلرب ال�سه���ر ونحن على اب���واب ف�سل ال�ستاء 

واالمطار ب�سكل كبري 
نطال���ب وننا�س���د امانة بغداد وامل�سوؤولني كاف���ة ان ياأتوا اىل حملتنا التي 

يعانون ابنائها من طفح املياه اال�سنه 
عنهم : المواطن جالل عبد علي

شكوى المياه االسنة في حي الوحدة

ع���دد م���ن مواطن���ي حمل���ة 204 �سي���خ ب�س���ار الك���رخ ي�سك���ون م���ن التك�س���رات 
احلا�سل���ة يف ال�سوارع يف ه���ذه املحلة ا�سافة اىل ن�سوح مياه يف االنابيب كونها 
قدمي���ة وال�س���وارع غ���ري مبلط���ة وحتت���اج اىل تبلي���ط وهناك منه���والت عديدة 
اليوج���د فيه���ا غط���اء حلماي���ة االطف���ال منه���ا علما وق���د ب���داأ الع���ام الدرا�سي 

اجلديد وحفاظا على طلبتنا على الوقع يف هذه املنهوالت 
عنهم : المواطن : ضياع عبد الحسين

شكوى اهالي شيخ بشار

لفي���ف من ا�سحاب حملة 309 ينا�سدون م�س���وؤويل ا�سالة املاء ...ب�سبب ك�سر 
اح���د االنابي���ب وغرق ال�س���ارع باملي���اه ال�ساحلة لل�س���رب وهذا مل�سلح���ة العامة 
وعلي���ه نطال���ب نح���ن م���ن دائ���رة  ا�سال���ة امل���اء وامل�سوؤول���ني فيه���ا بت�سلي���ح هذا 

االنبوب الذي ا�سبح يعاين منها املاره من املواطنني 
لفيف من ابناء حي القاهرة

لفيف من اهالي حي القاهرة الثانية 

ي�سك���و مواكن���و حمل���ة 509 ن���واب ال�سب���اط _ احلري���ة  م���ن جتم���ع الكاب 
ال�سائبة يف املحلة التي يكرث عددها اثناء ال�سباح وت�سبب هذه الكاب الرعب 
بني االطفال من ابناء املحلة  راجني من الدائرة املعنية اتخاذ االجراء الازم 
والق�ساء على هذه احلالة الغري ح�سارية والتي ت�سبب العديد من االمرا�س 

اىل املواطنني 
عنهم / حامد كاظم

محلة 509 يشكون من تجمع الكالب السائبة 

لفي���ف م���ن مواطن���ي ح���ي الكف���اءات بعث���وا بر�سال���ة ي�سك���ون فيه���ا م���ن �سعف 
اخلدم���ات م���ن امان���ة بغ���داد يف ح���ي املن�س���ور وحتدي���دا االو�س���اخ املرتاكمة يف 
ال�ساح���ات الفارغ���ة ولع���دم وج���ود اماك���ن لرم���ي النفاي���ات ... مم���ا ي�سطرون 

العوائل لرمي االو�ساخ 
امل���ني م���ن امل�سوؤول���ني املعنني يف بلدي���ة املن�سور ح���ث �سائق الكاب�س���ة والعمال 

لتنظيف ومتابعة مثل هذا التجاوز وتنظيف �ساحات مثل باقي املناطق 
عنهم : انس علي

محلة 651 حي الكفاءات

استثمار ذي قار تبحث مع وزير السياحة 
افق تطوير القطاع السياحي لالثار واالهوار

العراقية / فيصل سيلم 
حت���ت ع���ن���وان " ام���ت���ي���ازات ال�����س��ب��اب و���س��ب��ل 
امل�سلمني  ال�����س��ب��ان  جمعية  تقيم  حتقيقها 

يف  وذل��ك  باملن�سور  اجلمعية  قاعة  يف  ن��دوة 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ال�سبت املقبل 

املوافق 1/11/ 2014 .
و�سيلقي الدكتور عبد اللطيف العاين خال 

ال���ن���دوة امل���ذك���ورة حم��ا���س��رة ت��ع��ب��وي��ه تدعو 
وامكانياتهم  طاقاتهم  ال�ستثمار  ال�سباب 
ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ��ه��ا   الأج����ل خ��دم��ة ال��ع��راق 

اجلديد .

 جمعية الشبان المسلمين تقيم ندوة عن امتيازات الشباب

العراقية - ضحى محمد 

اع��ل��ن ج����واد ع��ب��ي��د ال��ع��ب��د م��ع��اون م��دي��ر ع��ام 
احدى  امليكانيكية  لل�سناعات  العامة  ال�سركة 
دعوة  توجيه  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  �سركات 
اىل ثاث �سركات عاملية متخ�س�سة بت�سنيع 
اجل��������رارات ل��ت��ج��ه��ي��زه��م ب���اخل���ط االن��ت��اج��ي 
لت�سنيع اجلرار الزراعي ليتم ت�سنيعه داخل 
ال�سركة وبن�سبة ت�سنيع عراقي 40 % �سمن 

تخ�سي�سات اخلطة اال�ستثمارية .
وقال جواد يف ت�سريح لوفد املكتب االعامي 
ل����ل����وزارة ع��ل��ى ه��ام�����س م�����س��ارك��ة ال�����س��رك��ة يف 
م�����س��روع ت�سنيع  ان  ال����دويل  ب��غ��داد  م��ع��ر���س 
اجل�������رارات ي��ع��د م���ن امل�����س��اري��ع امل��ه��م��ة ال��ت��ي 
زراعية  تعمل عليها من اجل توفري ج��رارات 
وبت�سنيع ماكات عراقية %40 االمر الذي 
ت��ق��دمي خ��دم��ات اف�سل  ب����دوره اىل  ���س��ي��وؤدي 
للفاحني حيث �ستكون ا�سعار اجلرارات اقل 
 ، %  10-20 ن�سبة  ال��ع��امل��ي��ة  اال���س��ع��ار  م��ن 
موؤكدا ان هذا امل�سروع ميثل نقلة تكنولوجية 
ان ن�سبة  ال��ع��راق��ي��ة ح��ي��ث  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ك��ب��رية 
ت�سنيع  ن�����س��ب��ة  اع��ل��ى  مت��ث��ل  اجل�����رار  ت�سنيع 
اجل��رار  بانتاج  املتخ�س�سة  امل�ساريع  ه��ذه  ملثل 
اىل  ت�سعى  ال�سركة  ان  اىل  ، م�سريا  ال��زراع��ي 
املحلية  احل��اج��ة  لتغطية  منتجاتها  تطوير 

وتلبية احتياجات املزارع العراقي .
واو����س���ح ال��ع��ب��د ان ل��ل�����س��رك��ة م�����س��روع��ا اخ��ر 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة متثل  م�����س��اري��ع اخل��ط��ة  �سمن 
بالر�س حيث مت توجيه دعوة  ال��ري  مب�سروع 
االالت  بت�سنيع  متخ�س�سة  عاملية  �سركة  اىل 
باخلط  لتجهيزهم  احل��دي��ث��ة  ب��ال��ر���س  ال���ري 
االنتاجي الازم لت�سنيع االالت الري بالر�س 
احل��ايل من  التوجه  ان  % حيث   80 بن�سبة 
ق��ب��ل ال��ف��اح��ني وامل����زارع����ني ن��ح��و م��و���س��وع 
وال��ذي  ب��ال��ر���س(  ال���ري   ( التقنيات احل��دي��ث��ة 
ال��ع��راق��ي  امل����زراع  تقبل  نفطة حت���ول يف  ي��ع��د 

م��و���س��وع ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل��ذل��ك اجتهت 
هكذا  من  احلاجة  تلبية  نحو  حاليا  ال�سركة 
او الفاح  ل��وزارة الزراعة  تقنيات �سواء كانت 
العراقي والتي اثبتت جدارتها من قبل املزارع 
املنتجة من  بالر�س  الري  ان منظومات  حيث 
امل��اء  ا�ستعمال  كمية  م��ن  تقلل  ال�سركة  قبل 
للفاح  ال��زراع��ي��ة  الغلة  وزي����ادة  الن�سف  اىل 
الفاحني  حفز  ال���ذي  االم���ر  ا�سعاف   4 اىل 
من  كبري  وبنحو  املنظومات  هذه  اقتناء  على 
دون اللجوء اىل املبادرة الزراعية ، موؤكدا انه 
مت جتهيز عدد كبري خال العام احلايل من 
الفاحني  اىل  املحورية  بالر�س  ال��ري  االآالت 
����س���واء ع���ن ط��ري��ق امل���ب���ادرة ال���زراع���ي���ة او عن 

طريق البيع املبا�سر .
ب����داأت بن�سب خط  ال�����س��رك��ة  ان  ال��ع��ب��د  وق���ال 
ال��ت��ج��م��ي��ع ل��ل�����س��اح��ب��ات ب��ال��ت��ع��اون م���ع اح���دى 
امل��وؤم��ل  وم���ن  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 

مطلع  للم�سروع  التجريبي  بالت�سغيل  البدء 
العام املقبل .

وعن م�ساركة ال�سركة مبعر�س بغداد الدويل 
وزارة  ان جناح  قائا  احلالية حتدث  بدورته 
اقباال  �سهد  عامة  ب�سورة  وامل��ع��ادن  ال�سناعة 

وا�سعا من قبل امل�سوؤولني واملواطنني .
يذكر اأن ال�سركة العامة لل�سناعات امليكانيكية 
مع  لل�سراكة  عقودا  �سابق  وق��ت  ومنذ  وقعت 
ع����دد م���ن ال�����س��رك��ات االج��ن��ب��ي��ة م��ث��ل م��ا���س��ي 
فريغ�سون الربيطانية وزيتور الت�سيكية ونيو 
اجل��رارات  الرتكية يف جم��ال جتميع  هوالند 
ال��زراع��ي��ة و���س��رك��ة ksp االمل��ان��ي��ة يف جم��ال 
ت��ع��اق��دت  ف��ي��م��ا  االروائ���ي���ة  امل�����س��خ��ات  ت�سنيع 
م��ع ع���دد م��ن ال�����س��رك��ات ال��رتك��ي��ة وال��ك��وري��ة 
ت�سهم  االخرى حيث  الزراعية  املعدات  النتاج 
واخل��ربة  التكنولوجيا  بنقل  ال�سركات  ه��ذه 
والتدريب وفتح جممعات التجميع واالنتاج .

الصناعات الميكانيكية تسعى الى نصب خط جديد النتاج الجرار الزراعي
العراقية - بغداد

ب�����ددت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ��ط��ورة 
ت��اأث��ري ان��خ��ف��ا���س ا���س��ع��ار ال��ن��ف��ط واالزم����ات 
االقت�سادية العاملية على االقت�ساد العراقي، 
 74 ال���  يفوق  نقدي  احتياط  ميتلك  كونه 
النائب  اللجنة  ع�سو  وق��ال��ت  دوالر.  مليار 
من  البنك  احتياطي  ان  كاظم  احمد  وف��اء 
العملة يقارب ال� 74 مليار دوالر وهو �سعف 
وه��ذا  ال��ب��اد  يف  امل��ت��داول��ة  النقدية  الكتلة 
ال��ع��امل كذلك  دول  اأف�سل  م��وج��ود يف  غ��ري 
العراقي«.  ال�سعب  يطمئن  جيد  موؤ�سر  هو 
ماأمن  يف  العراقي  »االقت�ساد  ان  وا�سافت 
عن االزمات االقت�سادية العاملية وانخفا�س 
ا���س��ع��ار ال��ن��ف��ط«، م��رج��ح��ة ال��ن��ه��و���س ب��واق��ع 
االق��ت�����س��اد ال��ع��راق��ي خ���ال ال��ف��رتة املقبلة 
احلكومي  ال��ربن��ام��ج  تطبيق  ب��ع��د  ال���س��ي��م��ا 
لدعم القطاع اخلا�س. وقد رجحت اللجنة 
املالية النيابية عدم اقرار املوازنة االحتادية 
لعام 2014، وامنا �سيتم اللجوء اىل اقرار 
موازنة نقدية ملدة �سهرين، فيما ا�سارت اىل 
ترحيلها  �سيتم  اال�ستثمارية  امل�����س��اري��ع  ان 
النائب  اللجنة  ع�سو  2015.وقال  ل��ع��ام 
مالية  خطة  هي  املوازنة  »ان  حيدر  م�سعود 
تطرحها احلكومة لتحديد ايرادات ونفقات 
الدولة وحتديد �سقف زمني لهذه االيرادات 
ال�سقف«،  بهذا  الدولة  تلتزم موؤ�س�سات  لكي 
2014 م�ست  ان »موازنة عام  م�سريا اىل 
عليها اكرث من 10 ا�سهر ومل يتم امل�سادقة 
املتبقية من  »ال��ف��رتة  ان  وا���س��اف  ع��ل��ي��ه��ا«. 
ال���ع���ام احل����ايل الت�����س��ت��وج��ب اق�����رار م��وازن��ة 
كاملة وامنا �سيتم اقرار موازنة نقدية على 
قدر �سهرين يتم اعدادها باالتفاق بني وزارة 
معرفة  خ��ال  م��ن  امل��رك��زي  والبنك  املالية 
االي������رادات وال��ن��ف��ق��ات ال��ت��ي حتققت خ��ال 
ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة ل��ك��ي ي��ت��م حت��دي��د العجز 

»ان احل��ك��وم��ة �سرت�سل  وا���س��ار اىل  امل����ايل«. 
خال  النواب  جمل�س  اىل  النقدية  املوازنة 
مناق�ستها  لغر�س  املا�سية  القليلة  الفرتة 
»امل�ساريع  ان  اىل  الفتا  عليها«،  والت�سويت 
�سيتم   2014 م��وازن��ة  ك��ان مقررة يف  التي 
ت��رح��ي��ل��ه��ا اىل م���وازن���ة ال���ع���ام امل��ق��ب��ل«. من 
جانبه اأكد النائب عن كتلة املواطن وع�سو 
اأم�س  ي��وم  �سوقي،  �سليم  القانونية  اللجنة 
االأح�����د ،ان احل�����س��اب��ات اخل��ت��ام��ي��ة مل��وازن��ة 
2014 هي ميزانية ت�سغيلية اأكرث مما هي 
تنموية نتيجة للعجز الكبري احلا�سل فيها. 
وقال �سوقي يف ت�سريح �سحفي ان »الوقت 
االإج���راءات  التخاذ  و���س��روري  قليل  املتبقي 
ال����ازم����ة ل��ت��ق��دمي احل�������س���اب���ات اخل��ت��ام��ي��ة 
ملوازنة 2014 والبدء مبوازنة العام القادم 
املتوقفة  امل�ساريع  بتنفيذ  العمل  يبدء  لكي 
للدرجات  اجل��دي��د  ال��روات��ب  ب�سلم  والعمل 
اجلديدة«.  ال�سنة  ميزانية  وف��ق  الوظيفية 
جلنه  و�سع  العراقي  الربملان  ،«ان  واأ���س��اف 
ملتابعة وتدقيق احل�سابات اخلتامية و�سيتم 
حما�سبة املق�سرين واجلهات املخت�سة عند 
ثبوت اي �سرف مايل غري دقيق او ب�سورة 
غ���ري ر���س��م��ي��ة«. اإىل ذل�����ك، ك�����س��ف ال��ن��ائ��ب 
ال��ن��واب  رئ��ا���س��ة جمل�س  ان  ال��زب��ي��دي  عقيل 
لتدريبهم  كرد�ستان  اىل  نائب  ار�سلت100 
وقال  االحتادية.  املوازنة  اع��داد  كيفية  على 
اأم�س االحد،  يوم  بيان �سحفي  الزبيدي يف 
 100 ار���س��ل��ت  ال��ن��واب  رئ��ا���س��ة جمل�س  »ان 
على  لتدريبهم  العراق  كرد�ستان  اىل  نائب 
درا���س��ة واع���داد امل��وازن��ة االحت��ادي��ة على يد 
امل��ج��ال«. وا�ساف  خ��رباء خمت�سني يف ه��ذا 
»ان ه����ذه ال�������دورات ت���اأت���ي ل���زي���ادة خ���ربات 
ال���ن���واب ل��ت��خ��ط��ي ال��ع��وائ��ق امل��ع��رف��ي��ة اث��ن��اء 
قراءة وعر�س فقرات قانون املوازنة عليهم 
�سرت�سل  املجل�س  رئا�سة  ان  و  ومناق�ستها، 
الذين  النواب  لي�سمل  تباعا  اخ��رى  وجبات 

هم بحاجة ما�سة لذلك«.

العراق يمتلك 74 مليار دوالر احتياط نقدي

افتتح وزير البلديات واال�سغال العامة عبد الكرمي االن�ساري م�سروع �سبكات 
جماري �سيف �سعد يف مدينة كرباء. ونقل بيان للوزارة عن االن�ساري قوله 
خال حفل افتتاح امل�سروع :"ان هذا امل�سروع الذي يعد من امل�ساريع احليوية 

احياء مدينة  �سيخدم /16/ حيا من  ال��دويل  البنك  واملمول من من منحة 
كرباء،م�سريا اىل ان كلفة امل�سروع بلغت /10/ مايني دوالر". وا�ساف" ان 
هذا امل�سروع هو ن��واة مل�ساريع اخرى �ستفتتح قريباً يف مدينة االمام احل�سني 

على  ال���وزارة  حر�س  موؤك��داً  وزواره���ا،  املدينة  اه��ل  و�سيخدم  ال�سام/  /عليه 
�سعيد  على  اال�سامي".  العامل  يف  اهمية  من  لها  مل�ا  كرباء  مدينة  تطوير 
املوحد  م��اء كرباء  " م�سروع  العامة  واال�سغال  البلديات  وزير  افتتح  مت�سل 
ويخدم   . ال�ساعة  يف  م3  االف  ع�س�رة  وب��ط��اق��ة  دي��ن��ار  مليار   /230/ بكلفة 
امل�سروع مدينة كرباء وق�ساء عني متر ومناطق الرحالية واحل�سينية وحي 
االطارات واملياد واال�سكان الع�سكري وال�سجناء ال�سيا�سيني والوف�اء والر�سالة 
والبلديات وال�سهادة وحي االمام علي )ع( و�سهداء االمام علي )ع( واملجمعات 

ال�سكنية التابعة لوزارة اال�سكان وامل�ساريع اال�ستثمارية يف املحافظة".

افتتاح مشروع شبكات مجاري سيف سعد في كربالء

ط��ال��ب حم��اف��ظ م��ي�����س��ان ع��ل��ي دواي احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة 
خميم  لتجهيز  امل��خ�����س�����س��ة  امل��ب��ال��غ  ت�سليم  يف  ب���اال����س���راع 
النازحني بالكرفانات واملواد اال�سا�سية والبالغة 7 مليارات 
املحلية  مي�سان  حكومة  ان  ت�سريح  يف  دواي  وق��ال  دي��ن��ار. 
مت  حيث  باملخيم  املتعلقة  اخلدمية  االلتزامات  كافة  انهت 
البلدية  ب��دوائ��ر  املتمثلة  اخلدمية  ال��دوائ��ر  جميع  توجيه 
واملاء واملجاري والكهرباء، ب�سرورة وجود ممثليهم يف مقر 
ان  واأ�ساف دواي  النازحني.  املخيم لتلبية احتياجات  ادارة 

املحافظة وجهت دائرة توزيع كهرباء مي�سان باإي�سال التيار 
الكهربائي لكل خيمة فيما مت االيعاز لدائرة املاء ب�سرورة 
�سخ املياه يف ال�سبكة التي مت تنفيذها داخل املخيم ف�سا 
مياه  �سبكة  مبتابعة  مي�سان  جم��اري  مديرية  توجيه  عن 

االمطار واملجاري الثقيلة وب�سكل دوري.
وكانت جمعية الهال االحمر العراقي يف مي�سان قد اعلنت 
يوم ام�س عن املبا�سرة بعملية اإخاء النازحني من املدار�س 

التي ي�سكنوها يف عدد من مناطق املحافظة.

محافظ ميسان يطالب الحكومة باالسراع في 
صرف 7 مليارات دينار الكمال مخيم النازحين

احمد مهدي عصاد

ahmed.assad2014@yahoo.com

لهذا السبب لم 
تقر الموازنة

قد  كبرية  الغاما  تقر،  مل  التي  احلالية  امل��وازن��ة  حتمل 
ي���وؤدي ع��دم عاجها اىل ان���زالق االق��ت�����س��اد ال��ع��راق��ي يف 
عجزا  حتمل  ان��ه��ا  اذ  امل�ستمرة،  واالزم����ات  ال��رك��ود  وادي 
امل��وازن��ة على  وذل��ك العتماد  دينار  ترليون   61 م��ق��داره 
 90 وب�سعر  يوميا  برميل  مليون   2.9 ال��ع��راق  ت�سدير 
دوالراً للربميل، مع مقارنة الواقع احلايل بعد االحداث 
االمنية منذ �سهر حزيران املا�سي وتوقف خط كركوك - 
النفطية  العراق  �سادرات  واعتماد  الت�سدير  عن  جيهان 
2.3 مليون برميل  اآبار اجلنوب والو�سط ومبعدل  على 
يوميا، ما يعني خ�سارة العراق مبالغ عن قيمة ت�سديره 
وحتى  املا�سي  ح��زي��ران  منذ  يوميا  برميل  ال��ف  ل�600 
ال����ذي و�سعته  ال��ع��ج��ز  ب��اال���س��اف��ة اىل  امل���وق���ف،  ا���س��اح 
ك��ان ميكن  وال���ذي  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  ال�سابقة يف  احلكومة 
معاجلته من خال فروقات ا�سعار بيع النفط مع زيادة 

الطاقة الت�سديرية له.
على  2014 حتتم  م��وازن��ة  امل�ستنبطة من  ال��درو���س  ان 
احلكومة ان ت�سع يف اعتبارها عند و�سع موازنات االعوام 
املقبلة عدم االعتماد املبا�سر على االموال امل�ستح�سلة من 
خلق  للموازنة  املخططني  فعلى  فقط،  النفط  ت�سدير 
مثل  اآمنة  وتكون  النفط،  غري  اخ��رى  اقت�سادية  م��وارد 
املنتجات  ت�سدير  توؤمن  حديثة  زراع��ي��ة  م�ساريع  تنفيذ 
واملحا�سيل باالعتماد على االرا�سي اخل�سبة التي يتمع 
بها العراق، واقامة م�ساريع �سناعية باالعتماد على املواد 
امل��ع��ادن والنبات  ال��ب��اد م��ن ناحية  امل��ت��وف��رة يف  االول��ي��ة 
مع  الب�سرية  واخل����ربات  احل��ي��وان��ي��ة  وال����رثوة  الطبيعي 
"�سناعية،  انتاجية  م�ساريع  وتنفيذ  اال���س��ت��رياد  تقليل 

زراعية ،جتارية، �سياحية، تعليمية وغريها".
بعد  ال��ع��راق  على  يجب  ب��اأن��ه  االقت�ساد  يف  خ��رباء  يقول 
تعافيه من خطر "داع�س" ان ي�سع يف ح�ساباته عند و�سع 
خطة املوازنة لاعوام املقبلة تخ�سي�س مبالغ لبناء جي�س 
احتادي قوي مزود باأ�سلحة قادرة على مواجهة التحديات 
مع تاأ�سي�س منظومة ا�ستخبارات نافذة قادرة على تزويد 
احلكومة بتحركات االعداء التخاذ االحتياطات الازمة.
لتاأ�سي�س منظومة  يتم �سرفها م�ستقبا  التي  املبالغ  ان 
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة وط��ن��ي��ة ور���س��ي��ن��ة غ���ري خم��رتق��ة كفيلة 
احتال  ج���راء  تكبدتها  ال��ت��ي  اال���س��رار  ال��ب��اد  بتجنيب 
مل���دن ع��راق��ي��ة والت�سبب  ال��ت��ك��ف��ري واالره������اب  ع�����س��اب��ات 
بتهجري االبرياء او قتلهم وهو اأمر ا�ستدعى اىل التدخل 
ال����دويل، ويف ال��وق��ت ذات���ه ف���ان ب��ن��اء جي�س ق���وي يجهز 
ب��اال���س��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة ك��ف��ي��ل ب����درء االخ���ط���ار ع��ن ال��ب��اد 

وايقاف االعتداءات عليها.



العراقية / متابعة...

�عترب مدرب فريق �مانة بغد�د ثائر �حمد، ، �أن فوز فريقه 
�لفريق  �أن  ي��وؤك��د  �ل��ك��رة  دوري  يف  مي�سان  نفط  فريق  على 
كان  �لأه��د�ف  غلة  �أن  مبينا  عالية،  بروحية  �ملناف�سة  دخل 
�أع��رب عن �مله  ميكن �ن ت��زد�د لول �إ�ساعة �لفر�ص، فيما 

مبو��سلة �للعب بذ�ت �لروحية.
�لفرق  من  يعد  مي�سان  نفط  "فريق  �إن  �حمد  ثائر  وق��ال 
ت�ستطيع  جيدة  عنا�سر  لمتالكه  حديثة  ك��رة  تقدم  �لتي 
ترجمة فل�سفة �ملدرب"، معترب� �أن "�لفوز على نفط مي�سان 
�لعالية  �لروحية  يوؤكد  �إمنا  �أهد�ف لهدف و�حد  وبثالثثة 
لفريقنا �لتي دخل بها للمناف�سة ب�سكل يختلف عن �ملو�سام 

�ل�سابقة".
�ل��ك��ث��ر من  �أ���س��اع��و�  ف��ري��ق��ه  "لعبي  �ن  �ح��م��د  و�أ����س���اف 
�لأه�����د�ف �سيما يف �ل�����س��وط �ل��ث��اين و�ل��ت��ي ك���ان ب��الإم��ك��ان 
�إنهاء �لهجمة بال�سكل  زيادة غلة �لأه��د�ف لول �لت�سرع يف 
بقية  فريقنا  ي��و����س��ل  ب���اأن  "�أمله  ع��ن  م��ع��رب��ا  �ل�سحيح"، 
مبار�ته  خالل  عليها  ظهر  �لتي  �لروحية  بنف�ص  مبارياته 

�أمام نفط مي�سان".

العراقية / متابعة...

باللجوء �ىل �لحتاد  �لنفط  لنادي  �لد�ري��ة  �لهيئة  ه��ددت 
�لدويل لكرة �لقدم )�لفيفا( يف حال عدم �تخاذ �حتاد �لكرة 
�ل�سليمانية نتيجة �لعتد�ء على  نادي  ر�دعة بحق  قر�ر�ت 
باطار �جلولة  بينهما  ج��رت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  �لنفط يف  لعبي 

�خلام�سة من �ملرحلة �لوىل لدوري �لكرة �ملمتاز.
"�د�رة  �ن  �سلطان  ك��اظ��م  �لنفط  ن���ادي  رئي�ص  ن��ائ��ب  وق���ال 

�لعتد�ء�ت  �ز�ء  �لي��دي  مكتوفة  تقف  لن  �لنفطي  �لنادي 
�لتي تعر�ص لها �لفريق".

و��ساف �ن "�لعتد�ء مل يكن من �لدقيقة 80 و�منا منذ 
�ن��ط��الق �مل��ب��ار�ة ب���د�أ ه��ج��وم �جل��م��اه��ر على دك��ة �ل��ب��دلء 
�مل����درب ثائر  �مل��ث��ل��ج��ة، ومل ي�ستطع  �مل��ي��اه  ب��ق��ن��اين  و�ل��وف��د 
ج�سام توجيه �لالعبني خ�سية �ل�سابة، وحاولنا جاهدين 
�ن تنتهي �ملبار�ة بدون �ي م�ساكل، �ل �ن �لدقائق �لخرة 

حملت يف طياتها ما مل نكن نتمناه".

العراقية - بغداد

كثيرة هي المطبات التي واجهت الرياضة النس��وية العراقية خالل الفترات المنصرمة حيث 
عان��ت الويالت نتيجة التهميش من قبل االتحادات الرياضية واالندية، فاالولمبية الوطنية 
العراقية حفزت اتحادتها على تشكيل المنتخبات النسوية لغرض المشاركات الخارجية اال 
ان بعض االتحادات طوت صفحة الرياضة النس��وية، وبعضها قام بتش��كيل الفرق النس��وية 
مث��ل اتحاد الكرة الذي قام بتش��كيل منتخب للخماس��ي يضم مجموعة ممي��زة من الالعبات 

الموهوبات
 من بين ابرز المواهب في فريق خماسي الكرة النسوي الالعبة عذراء ناصر التي استطاعت ان 
تثبت حضورها مع الفريق من خالل اجادتها الوقوف بين الخش��بات الثالث س��واء مع فريقها 

مصافي الشمال او مع منتخب العراق بخماسي الكرة، عن اختيارها لهذه اللعبة الصعبة  

 « سبب اختيارك كرة القدم الصعبة؟

- �ختياري للعبة كرة �لقدم يف حمله لين �ع�سق �لكرة 
و�تابعها ب�سغف لذل���ك لعبت خما�سي �لكرة يف �لبد�ية 
ب�سف���ة لعب���ة لك���ن وج���دت نف�س���ي يف حر��س���ة �ملرم���ى 
وجنح���ت بامتي���از يف ه���ذ� �ملرك���ز �مله���م، فاحلار�ص بني 
�خل�سبات �لث���الث ن�سف �لفريق و�حلمد هلل ��ستطعت 

�ن �جنح مع �لفريق يف حر��سة �ملرمى.
 

« هل هناك معوق��ات تواجهك خالل الذهاب 
الى التمارين؟

- �ملعوق���ات �لتي تو�جه �لالعبات كث���رة و�برزها عدم 
وج���ود دع���م للفري���ق، و�ملع���وق �لخ���ر ه���و ع���دم وج���ود 
خ���ط للفريق و�مور �خ���رى متنع �لفتيات من ممار�سة 
�لريا�س���ة يطي���ل �سرحها �ملهم �ننا نات���ي �ىل �لوحد�ت 

�لتدريبية من �جل �عالء �سان �لريا�سة �لن�سوية.

« لك��ن اتح��اد الك��رة داع��م ق��وي لمس��يرة 
الرياضة النسوية؟

- �حت���اد �لك���رة �لعر�ق���ي كان وم���از�ل د�عم���اً للريا�سة 
ريا�سي���ني  في���ه  �ملتو�ج���دون  �لق���ادة  ك���ون  �لن�سوي���ة 
و�لبع����ص منهم ��سماء معروفة على �ل�سعيد �ل�سيوي 
و�لعامل���ي لذلك �رت���اى �لحتاد تكوين �لف���رق �لن�سوية 
غ���ر  �لحي���ان  بع����ص  قلي���ل ويف  �مل���ايل  �لدع���م  لك���ن 
موج���ود، �لالعبات يذه���ن �ىل �لتماري���ن و�للعب من 

�ج���ل �لظهور بامل�ستوى �مل�سرف يف �مل�سابقات �خلارجية 
نتمنى �ن يزد�د دعم �مل�سوؤولني و�حتاد �لكرة للريا�سة 

�لن�سوية.
 

« توقعات��ك لفريق الخماس��ي اذا ش��ارك في 
بطولة قريبة؟

- �توق���ع ح�س���ول �لفري���ق عل���ى نتائ���ج جي���دة و�ل�سبب 
يف �لنج���اح يع���ود �ىل �لتماري���ن �جل���ادة و�ملثم���رة �لت���ي 
ميار�سها �لفريق يوميا حتت ��سر�ف �ملدرب علي �سابر 
�ل���ذي ��ستطاع �ن يبن���ي فريقا جيد� با�ستطاعته �لفوز 
يف �ي مب���ار�ة كانت، �توقع ح�س���ول �لفريق على مركز 

متقدم خالل م�ساركته يف �لبطولت �ملقبلة.

« هل مارست العاب رياضية اخرى؟

- قبل ممار�سة كرة �لقدم لعبت لفريق كرة �ليد لكني 
مل �وف���ق يف ه���ذه �للعب���ة وكان���ت عين���ي عل���ى خما�س���ي 

�لكرة �للعبة �لتي �حببتها وجنحت فيها.
 

« لماذا مركز حراسة المرمى؟

- لعبت يف �لبد�ية و�سط �مللعب لكن وجدت نف�سي بني 
�خل�سب���ات �لثالث وه���و مركز مهم للغاية ووفقني �هلل 

يف هذ� �ملركز.
 

« يق��ال ان رواتب ضخم��ة تتقاضاها العبات 
المنتخب؟

- م���ن �ي���ن ه���ذ�! نلع���ب )ببال����ص(! حبن���ا للريا�س���ة 
يجعلن���ا نلع���ب جمان���ا! من���ذ ف���رة طويل���ة مل نتقا�ص 

فل�سا و�حد�.
 

« ودعم النادي كيف يكون شكله؟

- دع���م نادي م�سايف �ل�سم���ال لالعبات جيد ولو هناك 
تلكوؤ لكن يبقى �ف�سل من )�ملاكو(.

 
« راي��ك مت��ى تع��ود رياضتنا النس��وية الى 

تالقها؟

- �ذ� �ر�دت �لعودة �ىل �لتالق لبد من توفر �مل�ستلزمات 
و�خ����ص  �لن�سوي���ة  �لريا�س���ة  جن���اح  يف  ت�ساه���م  �لت���ي 
بالدرج���ة �لوىل �ملالعب و�مل�ستلزم���ات و�ل�سيء �لخر 
�مله���م هو ت�سكي���ل فرق ن�سوي���ة يف بع�ص �لندي���ة �سيما 
�ملعروف���ة، فلو توفرت هذه �ل�سي���اء �عتقد �ن ريا�ستنا 
�لن�سوي���ة �ستعود بق���وة �ىل �ل�ساح���ة �ل�سيوية من دون 

�سك و�ذ� ظل �حلال كما هو عليه �لن �سنعاين!
 

« اي الدوريات االوربية تتابعين؟

- �لدوري���ان �ل�سب���اين و�لنكلي���زي و�متت���ع مب�ساهدة 
�ملباريات.

 
« براي��ك ه��ل كان االولمبي العراقي يس��تحق 

الميدالية البرونزية في دورة االسياد؟

�مليد�لي���ة  م���ن  - كان منتخبن���ا �لوملب���ي قريب���ا ج���د� 
�لذهبي���ة لدورة �ل�سياد �لت���ي �قيمت يف مدينة �جنون 
�لكوري���ة ل���ول �لخط���اء �لقاتل���ة �لت���ي ح�سل���ت وع���دم 
��ستغالل �لفر�ص من قبل لعبينا حيث كان بالمكان 
�لفوز على فريق كوريا �ل�سمالية لكن �حلظ و�لقر�ر�ت 
�لتحكيمي���ة �خلاطئ���ة حالت دون �لو�س���ول �ىل �ملبار�ة 
�لنهائية، عموما �لفوز بامليد�لية �لربونزية كان جيد� 

ولو �ننا �ردنا �مليد�لية �لذهبية.
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منتخباتنا بين اإلخفاقات 
االسيوية والتخطيط للمستقبل

�لآ�سيوية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �مل�ساركة  منتخباتنا  حل��ال  �ملتابع   �أن 
�ل��ت��ي ��ست�سفتها م��دي��ن��ة �جن����و�ن �ل��ك��وري��ة  م��وؤخ��ر� ه��ي �لأ���س��و�أ 
�ل��ع��ر�ق و�لأك����ر خ��ج��اًل و�إح��ب��اط��اً  �ل��ت��اري��خ �لريا�سي يف  على م��ر 
..فال�ستعد�د و�لإعد�د لهذه �مل�ساركة كان مثالياً ولو ب�سكل ن�سبي 
و�لوعود  �سابقة  مل�ساركات  ومنتخباتنا  فرقنا  با�ستعد�د�ت  مقارنة 
رنانة وفيها كثر  كانت  �لريا�سية  روؤ�ساء �لحت��اد�ت  �أطلقها  �لتي 
�أن  �ل��دورة ..وميكن �لقول  �أي��ام  �ل��ذي ظهر مع م��رور  من �لتفاوؤل 
�أكر �ملت�سائمني مب�ستوى لعبي �لوملبي حيث مل نكن لنعتقد �أن 
هوؤلء عبارة عن لعبني من �مل�ستوى �لأخر يف �لريا�سة �لآ�سيوية 
جزء�ً  يحققو�ً  �أو  �أن يالم�سوها  لي�ص مبقدورهم  �آم��اًل  حملناهم 
تكون  ل��ن  كانت  مهما  و�لإج��اب��ات  كثرة  ..�لأ�سئلة  منها  ب�سيطاً 
مقنعة لأننا ل ن�ستطيع �أن نفهم كيف ميكن ملن ي�ستعد لأكر من 
�مل�ستوى  هذ�  يقدم  �أن  وخارجية  د�خلية  مع�سكر�ت  عرب  �سهرين 
�لهزيل ..كنا نظن �أن ريا�ستنا كانت تر�وح يف مكانها و�أن �لآخرين 
مي�سون بخطو�ت و��سعة يف تو�سيع �لقاعدة �لريا�سية ومتتينها 
ق��ادرة على  �لألعاب  ريا�سية يف خمتلف  ك��و�در  لن�سوء  و�لتاأ�سي�ص 
�أما   .. �ل��دورة  ه��ذه  �ساهدناه يف  ما  وه��ذ�  و�آ�سيويا  �ملناف�سة عربياً 
بل نر�جع  �ملكان فقط   ن��ر�وح يف  ل  باأننا  �إح�سا�سنا  فيزد�د  �ليوم 
ونر�جع ب�سكل خميف جد�ً فاخليبة �نتقلت من لعبة �إىل �أخرى 
وف�سل جميع  �لآ�سيوية   �ل��دورة  بها يف  �ساركنا  �لتي  �لأل��ع��اب  من 
�مل�ساركة...ومن  �ملنتخبات  �إثبات وجودها  من بني  منتخباتنا  يف 
يتذكر �لأحاديث و�لت�سريحات �ل�سحفية لروؤ�ساء �لحتاد�ت  عن 
قادرون  �أننا  نظن  و�لتي  للم�ساركة  �لختيار  وح�سن  �ل�ستعد�د�ت 
على �ملناف�سة فيها يف حني نكت�سف �سيئاً و�حد�ً هو �أننا كنا ن�سمع 
ونقر� تلك �لت�سريحات وما هي  �إل ل�ستهالك �ملحلي  �أو نتحدث 
عن �أحالم موجودة يف نفو�ص �لبع�ص لي�ص �إل.. فما حققناه يوؤكد 
حقيقة و�حدة �أن ريا�ستنا م�سابة يف مفا�سلها كلها و�أن �لقائمني 
ع��ل��ى م��ع��ظ��م ت��ل��ك �لأل���ع���اب مي��ل��ك��ون  �ل��ت�����س��ري��ح��ات �ل�سحفية 
و�لتلفزيونية �أكر بكثر مما ميلكون من مقدر�ت على �لنهو�ص 
بو�قع �لألعاب �لتي ي�سرفون عليها .. لقد ك�سرمت �لأمل يف نفو�سنا 
�ل��وج��وه  يعلو  و�ل��ف��رح  �لتتويج  من�سات  على  لعبينا  مب�ساهدة 
و�أكدمت �أن �لإحباط تلو �لإحباط هو ما حتملونه �إلينا  فمن ي�ساأل 
لآلية  و�لرقب  �لنتظار  يبقى  ولكن  يحا�سب..  ومن  يهتم  ومن 
�لعر�قية؟؟  �لوطنية  �لوملبية  �للجنة  �ستطبقها  �لتي  �ملحا�سبة 
و�أ���س��ي��ل��ك(؟؟  )�سيني  م��ب��د�أ  على  �ملحا�سبة  �سفة  �ستحمل  فهل 
وم��اذ�  لعبة  لكل  ق��دم  ما  مبيز�ن  جدية  حما�سبة  �ستكون  �أنها  �أم 
بل حل�ساب  للمر�جعة فح�سب  لي�ست  ..نقول هذه فر�سة  فعلت 
ي�سعنا على �خلط �ل�سحيح �إذ� كنا نريد ذلك...ريا�ستنا خذلتنا 
عور�تها  ك�سفت  �لأخ��رة  �لآ�سيوية  �ل��دورة  يف  و�مل�ساركة  و�أحبطتنا 
�لتي  �ملرير  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  لتغير  �مل�سئولون  يتحرك  فهل  �لكثرة 

تعي�سها �لريا�سة �لعر�قية ...

 تصرفات غريبة
كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com

بطريقة  تت�سرف  �لن��دي��ة  م��ن  للكثر  �لد�ري���ة  �لهيئات  م��از�ل��ت 
غر  وكاأنها  وقناعة  ونقا�ص  در��سة  ب��دون  قر�ر�تها  وتتخذ  غريبة 
�سيا�ساتها غر �ل�سحيحة وهي تعلم �ن  معنية مبا تتمخ�ص عنه 
�لخطاء عندما تتكرر يف كل مو�سم ولجتد لها �حللول �ملنا�سبة ، 
تعني �ن هناك �همال وجهال وعدم �سعور باأية م�سوؤولية ، �حلديث 
�ملدربني وتغيرهم ب�سكل �سريع ورف�ص �لد�ر�ت حتمل  �بعاد  عن 
��سهار  م�سوؤولياتها بل عدم �عر�فها بهذ� �لف�سل و��سر�رها على 
�لبطاقات �حلمر بوجه �ملدربني ، ��سبح مو�سوعا عاديا جد� لديها 
، �د�رة نادي �لوزر�ء �بعدت جمال علي وهي تقول �ن �لمر ح�سل 
بالر��سي معه ، و�د�رة نادي �لنفط قررت �بعاد �سباح عبد �جلليل 
ت�ستغني  �ل�سليمانية  نادي  �د�رة  وهاهي  �ل�سبب  نف�ص  على  و�تكاأت 
عن خدمات �ملدرب �سالح ر��سي حتت عنو�ن ) بالر��سي ( هوؤلء 
ب�سهولة ثم يعودون  �لكثر مت �ل�ستغناء عنهم  �ملدربون وغرهم 
ويتفقون مع �لد�ر�ت وينتظرون منها ، بعد مدة ق�سرة ، قر�ر�ت 
طردهم وهم ليعر�سون ، رمبا لن ممار�سة مثل هذ� �لدور مع 
�ك��ر يف ثالث  �و  مليون   80 �ىل  ي�سل  كبر  م��ايل  مبلغ  ��ستالم 
مباريات يظهر بها مع فريقه �ف�سل بالن�سبة لهم من �جللو�ص �مام 

�لتلفزيون �و �لذهاب �ىل �ملالعب ب�سفة �ملتفرج .
فرحان  ح�سن  �لعر�قي  �لقدم  ك��رة  �حت��اد  يف  �لفنية  �للجنة  ع�سو 
وهو مار�ص �لتدريب ومل يبق طويال مع �لفرق �لتي ��سرف عليها 
، نا�سد ، و ب�سكل غريب ، �ل�سلطة �لر�بعة ، لن تاخذ دورها يف هذ� 
يف  عمره  ن�سف  �م�سى  فرحان  ح�سن  مثل  �سابق  ، وجن��م  �جلانب 
مالعب كرة �لقدم يفر�ص �نه يعلم مبا تقوم به �لهيئات �لد�رية ، 
وهو يعرف �كر من غره �ن �ملدربني د�ئما ماميار�سون دور كب�ص 
يف   ، �لد�ر�ت  �ن  يعرفون  �ي�سا  وهم  �مل�سوؤولية  ويتحملون  �لفد�ء 
�غلب �ملو��سم �لكروية ، متار�ص دور� مقيتا وجافا وحتى متعجرفا 
قليلة  ��ستثناء�ت  هناك   ، با�ستخفاف  معهم  وتتعامل  �ملدربني  مع 
جد� لالد�ر�ت و�ملدربني ، وبالتايل ليكون من حق �ملدرب �ن يرفع 
لذلك   ، ب��ه  م��رغ��وب  غ��ر  �سيكون  لن��ه  �لد�ر�ت  ه��ذه  �سد  �سوته 
يكتفي بال�سمت وهو يوؤكد من جانبه �ن تركه لفريقه ح�سل عن 
طريق �لر��سي ، بعد �ن تغريه �لد�رة مبنحه ربع �و ن�سف مبلغ 
هل   ، جمهولة  جهة  �ىل  يذهب  �ملتبقي  و�ملبلغ  عليه  �ملتفق  �لعقد 
��سئلة  ؟  �لطرفني  بني  مالية  فو�ئد  �و  �سفقات  �و  �تفاقات  هناك 
�لجابة  �ن  قناعة  ولكن نحن على  �ن نطرحها  كثرة جد� ميكن 
�سلطة  ه��ن��اك  لي�ست   ، �سنة  م��ائ��ة  بعد  ل��و  �ل��ن��ور حتى  ت��ر  عنها مل 
ميكنها �ن حتد من ت�سرفات �لهيئات �لد�رية مع �ملدربني ، لذلك 
�سيبقى �ملدرب يتفق معها ثم يجد نف�سه بعد دورين �و ثالثة على 
�قل تقدير وهو يخرج من �لباب �خللفي للنادي . طبعا من خالل 

�لر��سي .

�لحت���اد  يف  �مل�����س��اب��ق��ات  جل��ن��ة  �أع��ل��ن��ت  بغداد   - العراقية 
�ل�ساد�سة  �جلولة  مباريات  ج��دول  �لقدم  لكرة  �مل��رك��زي 
مو�عيد  عن  كا�سفة  �ملمتاز،  للدوري  �لوىل  �ملرحلة  من 
زي��ارة  م��ن  �لنتهاء  عقب  �ستقام  �لتي  �ملوؤجلة  �مل��ب��اري��ات 

�لعا�سر من حمرم.
و�أ�سار مدير جلنة �مل�سابقات �سهاب �حمد �ىل �ن جلنته 
�ملرحلة  م��ن  �ل�ساد�سة  �جل��ول��ة  مباريات  �ن��ط��الق  ق��ررت 
ك��رب��الء  يلعب  �ذ  �لرب���ع���اء  غ��د  �مل��م��ت��از  ل��ل��دوري  �لوىل 
يتو�جه  �ن  �ل����زور�ء، على  م��ع  وب��ني جماهره  يف ملعبه 
�خلمي�ص �لكهرباء مع �ربيل يف ملعب �لنفط، وتقام يوم 
�جلمعة �ملقبل �ربعة لقاء�ت �ذ ي�سيف فريق ز�خو نفط 

�لنجف  ويتو�جه  �مل�سايف،  مع  �جلوية  ويتقابل  �جلنوب، 
على ملعبه وبني جماهره مع بغد�د، ويف قمة �ملباريات 
ي�سيف �مليناء على ملعبه فريق �لطلبة. �ما �ل�سبت �ملقبل 
ف�سي�سهد لقاء �لكرخ مع نفط �لو�سط، �ما ملعب �مليمونة 
ف�سي�سيف لقاء �هل �لد�ر نفط مي�سان مع دهوك، ويلعب 
�حلدود مع �لنفط يف ملعب مل يحدد �ىل �لن، ويف ختام 
يلتقي  �ل���دويل  �ل�سعب  ملعب  ي�سيفها  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات 

�ل�سرطة مع �ل�سليمانية.
من  �ملوؤجلة  �ملباريات  مو�عيد  ق��ررت  �للجنة  �ن  و�أف���اد: 
�ل�ساد�سة  �جل��ول��ة  مناف�سات  م��ن  �لن��ت��ه��اء  بعد  �ل���دوري 
�ل�سبت  ي���وم  �سيلعب يف  �ذ  م��ن حم���رم،  �ل��ع��ا���س��ر  وزي����ارة 

�ل��ك��رخ،  م��ع  �لكهرباء  فريقا  �ملقبل  �ل�سهر  م��ن  �ل��ث��ام��ن 
�لتا�سع  �لح��د  ي��وم  يف  �ل�سليمانية  م��ع  �لنجف  ويتقابل 
�ل�سهر ذ�ته، فيما �سيكون يوم �لثنني موعد� للقاء  من 
مع  �لكهرباء  ويتو�جه  �لول،  ملعب  يف  ه��وك  مع  �مليناء 
نفط �لو�سط يف ملعب �لنفط يف �لثالث ع�سر من �ل�سهر 
�ل�ساد�ص ع�سر  نف�سه، على �ن يلعب �لنفط مع بغد�د يف 
مع  ملعبه  يف  ك��رب��الء  م��و�ج��ه��ة  ب��ي��وم��ني  تعقبها  م��ن��ه، 
تلعب  لن  فاأنها  و�رب��ي��ل  �جلوية  مباريات  �م��ا  �لكهرباء، 
يف  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  م��ع  بامل�ساركة  لعبيهما  لرت��ب��اط 
�لعربي لكرة �لقدم  22 من دورة كاأ�ص �خلليج  �لن�سخة 

�لتي حتت�سنها �لريا�ص منت�سف ت�سرين �لثاين �ملقبل.

ادارة النفط تهدد باللجوء الى الفيفا في حال غـــدًا.. انطالق الجولـــة السادســـة لكـــرة الممتـــاز
فشل اتحاد الكرة في معاقبة السليمانية

ثائر احمد يعتبر الفوز على نفط 
ميسان تأكيد للمنافسة بروحية عالية العراقية / متابعة...

ك�سف م�سدر يف �حتاد �لكرة �ن �جتماع �لحتاد 
قد حتول �ىل نقا�ص حاد بني �ع�سائه �ثر ن�سر 
�حد �ل�سحفيني مو�سوعا معزز� بالوثائق عن 
�لعمرية.  �لفئات  منتخبات  يف  تزوير  ح��الت 

�ن �لحت��اد قد عقد  �مل�سدر يف ت�سريح  وق��ال 
�لتي  �لم����ور  م��ن  �ل��ع��دي��د  ملناق�سة  �ج��ت��م��اع��ا 
ق��د حتول  �لج��ت��م��اع   ه��ذ�  لكن  تخ�ص عمله 
�ىل ن��ق��ا���ص ح���اد ب��ني �ع�����س��ائ��ه �ث���ر ن�سر �ح��د 
عن  ب��ال��وث��ائ��ق  م��ع��زز�  م��و���س��وع��ا  �ل�سحفيني 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  منتخبات  يف  ت��زوي��ر  ح���الت 

�ن  و����س��اف:   . بنتيجة  �ملجتمعون  يخرج  ومل 
�لك�سف عن عمليات تزوير يف �ملنتخبات لي�ست 
جديدة لكن �جلديد فيها �ن �لحتاد يرى �ن 
�مل�سوؤولني عن �سحة  �ملدربني و�لد�ري��ني هم 
�عمار �لالعبني ولي�ص �لحتاد وهو من يجب 

�ن يعاقب �ن وجد �لتزوير.

التزوير يثير زوبعة في اتحاد الكرة

العراقية - بغداد  ذكر م�سدر من د�خل �حتاد �لكرة �لعر�قي �ن حكم مبار�ة �جلوية 
و�لكهرباء زيد ثامر قد قدم تقرير� طبيا من �ثر �عتد�ء جمهور �جلوية عليه بعد 
مبار�ة �جلوية و�لكهرباء. وقال �مل�سدر �إن "�لتقرير ت�سمن ��سر�ر� يف �نف �حلكم 
زيد ثامر �ثر �للكمات �لتي وجهت له من �لعتد�ء و�ن �حتاد �لكرة �سيجتمع �ليوم 
للنظر يف �لتقرير �لطبي ��سافة لتقريري م�سرف �ملبار�ة و�حلكم �ملعتدى عليه". 
وبني �ن" �لحتاد �سينظر �ي�سا يف �لحد�ث �لتي ر�فقت مبار�ة �ل�سليمانية و�لنفط 
بعد �ن�سحاب �لثاين منها على �ثر �عتد�ء جمهور �ل�سليمانية على لعبي �لنفط". 
و�ل�سليمانية  و�لكهرباء  �جل��وي��ة  م��ب��ار�ت��ي  يف  �ع��ت��د�ء  حادثتي  �سهد  ق��د  �ن  يذكر 

و�لنفط �سمن مناف�سات �جلولة �خلام�سة من دوري �لكرة �ملمتاز.

العراقية - بغداد ذكر �حلكم �لدويل �ل�سابق وع�سو جلنة �حلكام حازم ح�سني من 
�ن عدد من �حلكام �مل�ساهمني يف �د�رة مباريات �لدوري �و من يعملون يف �للجان 
�عتد�ء  �ث��ر  �جل��وي��ة  عقوبة  ع��ن  �ل��ك��رة  �حت��اد  تغا�سى  �ذ�  �ملناف�سة  ع��ن  �سيتخلون 
جمهورها على حكم مبار�ة �جلوية و�لكهرباء. وقال ح�سني ،" على �حتاد �لكرة �ن 
ينظر للو�قعة على �نها �عتد�ء �سافر حلكم كان يدير مبار�ته بعدل بني �لفريقني 
و�ن جميع من ح�سر �ملبار�ة �كد �ن �حلكم زيد ثامر كان م�سيبا يف قر�ره باحت�ساب 
�سربة جز�ء �سد �جلوية و�ن �عتد�ء �جلمهور عليه كان من دون حق وهي حالة 
غر ح�سارية وعلى �لحتاد �ن يتعامل مع �لو�قعة با�سد �لعقوبات". و��ساف "فيما 
لو مل يتخذ �لحتاد �ي �جر�ء بحق �جلوية فعلى �حلكام و�نا �ساأكون �ول �ملبادرين 

بالتخلي عن مهنة �لتحكيم حفظا لكر�مة هذه �ملهنة".

حكم مباراة الجوية والكهرباء يقدم تقريرا طبيا 
التحاد الكرة اثر اعتداء جمهور الجوية عليه

عضو في لجنة حكام الكرة يهدد بالتخلي عن 
التحكيم اذا لم يصدر االتحاد عقوبة ضد الجوية

العرقية/ متابعة...�أعرب وزير �ل�سباب و�لريا�سة عبد �حل�سني عبطان، عن 
طموحه بان يكون للوز�رة ب�سمة تاريخية يف �ل�سنو�ت �لقادمة، ول تكون رقما 
تكميليا دون �إ�سافة خا�سة، م�سر� �إىل �نه يتم �لعمل يف �لوز�رة بروح �لفريق 
�حل�سني  عبد  و�لريا�سة  �ل�سباب  " وزي��ر  �إن  ل��ل��وز�رة  بيان  وذك��ر   . �ل��و�ح��د 
عبطان، ز�ر ق�سم �لإعالم و�لت�سال �حلكومي يف �لوز�رة باملدينة �ل�سبابية "، 
م�سيفا �إن " �لوزير ��ستمع �إىل متطلبات �لعمل يف �ملرحلة �ملقبلة و�حتياجات 
 " ".  و�أ�ساد  �لعاملني يف �لق�سم �لتي ميكن من خاللها رفع م�ستوى �لأد�ء 
�ل��وز�رة و�لركيز على �جلو�نب �ليجابية  �أد�ء وعمل  دور �لإع��الم يف ر�سد 
و�ل�سلبية ليكون مرتكز� يو�سح �جلو�نب �لتي حتتاج �إىل معاجلات "، مبينا 
�ل��وز�رة �لتي نريد لها  " �لإع��الم �لر�سمي للوز�رة م��ر�آة عاك�سة ل�سيا�سة  �ن 
�أن تكون باأف�سل حالت �ل�سر�كة مع �جلميع ". و�أو�سح �إن " دور �لإعالم يف 
�لفرة �حلالية يت�سم بالقيادية و�لتدقيق يف �لمور مهما تكن �سغرة لكي 
يك�سب �مل�سد�قية و�لقبول "، م�سر� " �إننا نطمح يف �لأربع �سنو�ت �ملقبلة �أن 
تكون لنا ب�سمة تاريخية ول نكون رقما تكميليا دون �إ�سافة جديدة خا�سة 
و�ن لوز�رة �ل�سباب و�لريا�سة �سر�كة يف �لعمل تك�سبه �أف�سلية للنجاح بوجود 
قطاعات �ساندة ريا�سية منها �للجنة �لوملبية و�لحتاد�ت و�لأندية �لريا�سية 
و�لريا�ستني �ملدر�سية و�جلامعية ". و�أ�سار عبطان �إىل �ن " كل �جناز يتحقق 
يف ميد�ن �لريا�سة و�ل�سباب لبد �أن نكون �سركاء فيه كوننا �لوز�رة �لر�عية 
لهذه �لقطاعات ولكم �ن تت�سورو� لو �إن �لوملبياد �ل�سيوي يف مدينة �جنون 
�لكورية �سهد ح�سول �لعر�ق على خم�ص ع�سرة ميد�لية ذهبية كيف �سيكون 
�لو�سع �ز�ء �مليد�لية �لو�حدة �لتي �حرزناها و�لتي رفعت �لعلم �لعر�قي، وهو 
و�جلانب  و�لإع���الم  �لإد�رة  �لعمل  يف  �سر�كة  خ��الل  نحدثه من  �ن  نريد  ما 
�لفني ولعل �لإعالم �لفقرة �لأهم �لتي ننظر �إليها كاأحد �دو�ت �لت�سخي�ص 
�عالمنا  يف  نر�ها  �ن  نطمح  �لتي  �لجن��ع  �لو�سيله  وهو  و�ل�سالح  و�لر�سد 
�لعقبة  هي  �لروتني  مفا�سل  " جت��اوز  �ن  �ىل  ولفت   ." معا  و�لعام  �خلا�ص 
�لأهم �لتي تعر�ص �لعمل مبختلف �لقطاعات ولي�ص �لإعالم وحده "، مبينا 
" �إننا بدورنا كوز�رة �سنعمل بروح �لفريق �لو�حد ونطمح �ىل �لتميز و��سافة 
ما هو جديد خالل �ل�سنو�ت �لربع �ملقبلة، �أذ �سنكون جادين بالتعامل �ملرن 
�ىل �بعد �حل��دود ". وبني �إن " �ل�ستماع لأه��ل �خل��ربة و�ل��در�ي��ة و�ملطلعني 
على �لقانون �سيكون �حد �أ�سباب �لنجاح يف حال �عتمدنا �لعمل �ملمنهج معهم 
للخروج باأف�سل �لنتائج بعيد� عن �لعمل �لروتيني و��ستثمار جميع �لطاقات 
حتى يكون للوز�رة دور كبر بال�ستعانة بالكادر �لب�سري و�ن جناح �ي موؤ�س�سة 

برجالها م�ستدركا �لقول �ننا نحتاج �ىل تخطيط و�د�رة ومتابعة ".

عبطان يشيد بدور االعالم في عمل وزارة الشباب والرياضة
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لماذا وكالة االنباء العراقية المستقلة؟
أطلقنا هذا الس��ؤال في فضاء مشع و متشعب 
و يج��در بن��ا ونح��ن نطل��ق عل��ى مؤسس��تنا 
االعالمي��ة وكالة االنب��اء العراقية المس��تقلة 
ألننا توخينا في هذه التس��مية دقه التوجه و 
لصيانه المهني��ة العالية في عمل الوكالة لكي 
نكون قريبين من نبض الخبر العراقي الرس��مي 
و الش��عبي خبر يستقى من ذلك المشع الكبير 
لمساحة الوطن حتى نصبح بامتداد كل شبر من 
ارجاء مسؤوليات اعالمية و صحفية و السؤال 
المطروح مش��روع لكل س��ائل من ابناء العراق 
كذل��ك الزم��الء ف��ي الوس��ط االعالم��ي فوكالة 
االنب��اء العراقي��ة المس��تقلة هي ش��خصيتها 
االعتبارية و نس��يجها المتوحد مع مهنيتها 
و كما يقول المثل الروس��ي ) امشي مع الجميع 
و خطوات��ي وح��دي ( هذا التمثيل س��يضعنا 
حتما نصب اعين الجميع و س��نحاول جاهدين 
االرتف��اع بواقع عم��ل الوكالة من اجل ان نتبوء 
مكانتها المرموقة في عالم الصحافة و االعالم 

و االبداع الخالق . 
مدير عام وكالة االنباء العراقية المستقلة 

العراقية / خاص 

فليح حسن الجواري 

الكثري من و�سائل االعالم 
ال��ع��راق��ي ات��خ��ذت م�����س��ارا 
امل�سار احلقيقي  ي��وازي  ال 
ل���ل�������س���ح���اف���ة ال���وط���ن���ي���ة 
ا�سبح  وبالتايل  امل�ستقلة 
االع�������������الم ال������ع������راق������ي يف 
م����ت����اه����ات وا�����س����ع����ة ف��م��ن 
و�����س����ائ����ل����ه م������ن ات����خ����ذت 
ت��ل��م��ي��ع وت�����س��وي��غ ال�����س��ور 

نف�س  ولال�سف  الفا�سدين  امل�سوؤولني  لبع�س  الكاحلة 
امل�سوؤولني وبطريقة  نف�س  الو�سائل �سارت تف�سح  تلك 

االنقالب ال�سحفي اال�سفر واالخ�سر واالحمر.
االن��ب��اء  وك��ال��ة  تا�سي�س  ب��ذك��رى  نحتفل  ون��ح��ن  وال��ي��وم 
املوؤ�س�سة التي يدريها  امل�ستقلة نلم�س ان تلك  العراقية 
الزميل وال�سديق اال�ستاذ حممد البدري والذي كنت انا 
احد موؤ�س�سي هذه الوكالة مع الزميل ال�سحفي الراقي 
وال�سحفية  وال��زم��ال��ة  االن�سانية  م��ع��اين  بكل  وال��رائ��ع 
اوؤرها  التي قد  املثامل  والكلمة احلرة وب��دون م�سوغ رغم 
من ابواب اخرى لكنه التم�س به �سحفيا وطنيا خمل�سا 
العمل  يف  ال�سريفة  واحل��رف��ي��ة  املهنية  مب��ب��ادي  ملتزما 
وهو  ال��وك��ال��ة  يف  التحرير  رئا�سة  خ��الل  م��ن  ال�سحفي 
ال�سحفيني  نقيب  نائب  ال�سمري  ط��راد  جبار  الوميل 
ال��راي  االخ��رون ح��ول  بالراي  وق��د يقاطعني  العراقيني، 

الذي اكتبه عن الوكالة وعن ال�سمري.
اتخذت على عاتقها  امل�ستقلة  العراقية  االنباء  ان وكالة 
التملق  دون  امل��ه��ن��ي  ال�سحفي  واالل���ت���زام  اال���س��ق��الل��ي��ة 
او تلك ودون مقاالت التحري�س والت�سويه  لهذه اجلهة 
الوطنية  الق�سايا  جميع  م��ن  واح���دا  موقفا  وق��ف��ت  ب��ل 
االيجاب  م��ن  ال�سلب  تا�سري  على  وعلمت  وال�سيا�سية 
اال�ستقطاب  ان  املا�سية.  �سنوات  االرب��ع  يف  عملها  خالل 
ال�سيا�سي اليوم ا�ستغلته وكالة االنباء العراقية امل�ستقلة  
و  ال�����س��ادق  اخل��ط��اب  خ���الل  م��ن  ب��ن��اء  ب�سكل  امل�ستقلة 
ال�سريح ال�سجاع حتى وان كان هذا اخلطاب معار�س و 
حاد و يزعج الطرف االخر حيث جعلت الوكالة  ال�سلوك 
ان  دون  الوطني  االنت�سار  حتقيق  على  ق��ادرا  االعالمي 
الوطن  حلماية  االع��الم  �سلطة  وا�ستعمال  باأحد  تفرط 
و الوقوف بوجه كل االعمال الهدامة، وغري ال�سريفة و 
تفعيل دور االنظمة والقوانني و احرتامها و ان يحقق يف 
الوطنية  امل�سلحة  ي�سب يف حتقيق  الذي  ال�سمل  جمع 
و يفعل دور املواطن باأجتاه العي�س امل�سرتك حتت خيمة 
ال��ع��راق ال��واح��د الن االع����الم ي����داوي اجل����راح م��ن خ��الل 
التي التخلق  النرية  الثقافية  و  ال�سيا�سية  االفكار  طرح 
ب�سرط  كالفنان  يعرب  االع��الم  وت��رتك  الوطني  املنحنى 
الكبرية  الو�سيلة  الن��ه  ارادت��ه  يحقق  و  ال�سعب  ان ميثل 
يف بناء الوطن و ف�سح االعداء و العمالء و اخلونة ومن 
و  الكرمية  احل��رة  احلياة  عجلة  يف  الع�سي  و�سع  يريد 
البناء ونحن اليوم يف العراق باأم�س احلاجة لهذا االعالم 
احلر النقي ال�سادق و االم��ني ،ان االع��الم العراقي بكل 
العراقية  االنباء  وكالة  مثل  موؤ�س�سة  اىل  يحتاج  انواعه 

امل�ستقلة.
امل��ت��وازن ،م��ن خ��الل العمل   ل��ذا ارى ان الو�سع الوطني 
املهني واحلريف لهيئة التحرير واالدارى الناجحة برئا�سة 
التي  واحلرفية  املهنية  والقيادة  البدري  حممد  الزميل 
ال�سمري من خالل تفعيل  يرتا�سها الزميل جبار طراد 
ان  م��ن  ال��ع��ام يجعلنا نطمئن  ال����راأي  ون��ق��ل  دور اخل��رب 
الفا�سدين  ك�سف  على  ق��ادرة  اعالمية  موؤ�س�سات  هناك 
وامل��ف�����س��دي��ن وظ��ه��ور ���س��ورة ال��ن��زي��ه��ن��ني م��ن الوطنيني 
على جميع املوؤ�س�سات. بقي نقول بوركت اجلهود البناء 
البدري  امل�ستقلة وبوركت جهود  العراقية  االنباء  لوكالة 

وال�سمري وجميع العاملني يف هذه املوؤ�س�سة املهنية.
واهلل من وراء الق�سد

وكالة االنباء العراقية 
المستقلة مؤسسة اعالمية 

وطنية بواقع

العراقية / خاص 

ه���ن���اأ ال���ن���ائ���ب ج��م��ال 
التحالف  ع��ن  ك��وج��ر 
ال��ك��رد���س��ت��اين وك��ال��ة 
االن������ب������اء ال���ع���راق���ي���ة 
امل�����س��ت��ق��ل��ة مل��ن��ا���س��ب��ة 
اي�����ق�����اده�����ا ال�����س��م��ع��ة 

الرابعة .
ت���ل���ق���اه���ا  ب����رق����ي����ة  يف 

االنباء  لوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ب��دري  حممد  الزميل 
العراقية امل�ستقلة : لقد اأثبتت جدارتها وحياتها يف 

اداءها االعالمي املتميز .
باإيقاد  التاأ�سي�س  بذكرى  نهنئكم  اذ  اننا   : وا���س��اف 
من  �سنوات  ث��الث  اجن��زت  ان  بعد  ال��راب��ع��ة  ال�سمعة 

االداء االعالمي املتميز .

كوجر يهنئ البدري ... 
وكالتكم رمزا لألعالم العراقي

العراقية / خاص ... 

حممد  ال��دك��ت��ور  م�ستقلون  كتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ورود  عبقت 
ال�سمري مقر و كالتنا بذكرى تاأ�سي�سها . 

وقال ال�سيد النائب : اهنئ من قلبي كادر الوكالة و مديرها 
البهيج  بالعيد  احتفالهم  بذكرى  حتريرها  رئي�س  و  العام 

لتاأ�سي�سها .
متمنيا لها النجاح و التاألق يف خدمة العراق و �سعبة .

ورود النائب الدكتور محمد الشمري 
تعبق المكان بذكرى التأسيس

العراقية / خاص 

هناأ معايل وزير الرتبية حممد اقبال 
ال��زم��ي��ل حم��م��د ال���ب���دري امل��دي��ر ال��ع��ام 
ل���وك���ال���ة االن����ب����اء ال��ع��راق��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

ملنا�سبة االحتفال بذكرى تاأ�سي�سها.
وقال يف ر�سالة ت�سلمها البدري :نثمن  
ع��ال��ي��ا اجل���ه���ود االع���الم���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
االنباء  وكالة  انتهجتها  التي  املخل�سة 
الق�سايا  تبني  يف  امل�ستقلة  العراقية 

الوطنية وامل�سرية بحيادته عالية .
وا����س���اف ان��ن��ا اذ ن��ه��ن��ى ال�����س��ي��د امل��دي��ر 
نهنى  خالله  ومن  فاأننا  للوكالة  العام 

الهجمة  العمل ملواجه  ادام��ة زخم  اياديهم من اجل  املوؤ�س�سة ون�سد على  ك��ادر 
بني  الفتنة  ايقاع  يحاول  ال��ذي  اال�سغر  واالع��الم  ال�سر�سة  الغربية  االعالمية 

ابناء البلد الواحد.
متابعتها  خ��الل  م��ن  الرتبوية  بالق�سايا  املتميز  ال��وك��ال��ة   اهتمام  اىل  وا���س��ار 
ي�ستحق  ما  وتاأ�سري  فيها  االيجابية  اجلوانب  على  والرتكيز  الرتبية  ل�سوؤون 

تاآ�سريه لدعم امل�سرية الرتبوية يف العراق. 

وزير التربية يهنى البدري بذكرى تأسيس وكالة االنباء العراقية المستقلة 
العراقية / خاص

ت��ل��ق��ى ال��زم��ي��ل حممد 
ال���ب���دري امل���دي���ر ال��ع��ام 
ل�������وك�������ال�������ة االن��������ب��������اء 
ال���ع���راق���ي���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة  
ال��ت��ه��ن��ئ��ة م����ن م��ع��ايل 
وال�سوؤون  العمل  وزي��ر 
ملنا�سبة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال������ذك������رى ال�������س���ن���وي���ة 

لتاأ�سي�س الوكالة .
ب����رق����ي����ت����ه  يف  وق�������������ال 
ت��ت��ق��دم ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة اىل 
العراقية  االنباء  وكالة 
امل�������س���ت���ق���ل���ة وك�����ادره�����ا 
امل�������ه�������ن�������ي م����ت����م����ن����ني 
ل��ل��وك��ال��ة ال��غ��راء امل��زي��د 

من العطاء .

وزير العمل والشؤون االجتماعية يهنى البدري بذكرى تأسيس الوكالة

���ب���اح  ي����ت����ق����دم ����س
��������ي  اجل��������م��������ا���������س
رئ�����ي�����������س احت�������اد 
العرب  امل�سورين 
بغداد"  "فرع 
التهاين  ب��اأج��م��ل 
وال������ت������ربي������ك������ات 
الذكرى  ملنا�سبة 
الرابعة النطالق 

االن�����ب�����اء  "وكالة 
البدري  الزميل حممد  تلقاها  برقية  امل�ستقلة"  وق��ال اجلما�سي يف  العراقية 
املدير العام للوكالة : اأننا نفخر باإعالمنا الوطني الذي يدعم م�سرية البناء و 

التنمية يف العراق الدميقراطي اجلديد ،  
وا�ساف: اننا اذ نهنئكم بذكرى التاأ�سي�س باإيقاد ال�سمعة الرابعة بعد ان اجنزت 

ثالث �سنوات من االداء االعالمي املتميز .

رئيس اتحاد المصورين العرب يهنئ "وكالة 
االنباء العراقية المستقلة"  بعيد تأسيسها

العلوجي   احمد  الزميل  التهنئة من  تلقت  فقد 
رئ��ي�����س حت���ري���ر ج���ري���دة ال���ري���ا����س���ة وال�����س��ب��اب 
الريا�سي  الق�سم  رئي�س  فعل  يو�سف  وال��زم��الء 
االحت��اد  ع�سو  جليل  وخليل  البيان  ج��ري��دة  يف 
رقيقة  وم�ساعر  الريا�سة   لل�سحافة  العراقي 
"  كما  "وا�سط االن  من هيئة حترير �سحيفة 
رئي�س  رحيم  احمد  الزميل  من  ورد  باقة  تلقت 
الق�سم الريا�سي يف جملة ال�سبكة والزميل نافع 
�سيف  والزميل  ب��الدي  املحرر يف �سحيفة  خالد 
وال��زم��ي��ل  امل��الع��ب  امل��ح��رر يف �سحيفة  امل��ال��ك��ي 
ح�سني اخلر�سان مدير حترير �سحيفة املالعب 

فرع  رئي�س  �سمي�سم  حمد  و�سعود  الزمان  جريدة  مرا�سل  ال�سمري  وبا�سم 
املا�س اليا�س مدير البيت الثقايف يف  ال�سحفيني يف وا�سط والزميل طالب 
مدينة  يف  الثقايف  البيت  مدير  اخل��زرج��ي  واث��ق  وال�سيد  النعمانية  مدينة 

العزيزية.

تلقت اسرة تحرير )وكالة االنباء العراقية المستقلة( 
المزيد من برقيات التهنئة من الزمالء الصحفيين 

واالعالميين لمناسبة االحتفال بالذكرى الرابعة بتأسيسها



العراقية / خاص 
االنباء  وكالة  حترير  ا�سرة  حتتفل 
املقبل  ال�سبت  امل�ستقلة  العراقية 
باإيقاد ال�سمعة الرابعة يف م�سريتها 
امل��ت��األ��ق��ة ال��ت��ي ار���س��ت م��ن خاللها 
ق����واع����د م��ه��ن��ي��ة م���ه���م���ة يف اط����ار 
لل�سحافة  امل��ت�����س��اع��دة  ال��ن��ه�����س��ة 

واالعالم يف العراق اجلديد.
وق�������ال ال���زم���ي���ل حم���م���د ال����ب����دري 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة يف ال��وق��ت 
االن��ب��اء  )وك��ال��ة  فيه  ت�سجل  ال���ذي 
ثالث  اأم�ساء   ) امل�ستقلة  العراقية 
�سنوات من عمرها الزاهر من دون 
توقف , ومتابعة االحداث واالخبار 
اوال  والعاملية  والعربية  العراقية 
التزامها و�سعيها  باأول فاأنها توؤكد 
اجل����اد ال�����دوؤوب مل��وا���س��ل��ة ج��ه��وده��ا 
املختلفة يف دعم م�سرية ال�سحافة 
واالع������الم ال��ع��راق��ي��ة ,وت���ك���ون كما 

عهدها زوارها وقراءها ان ت�سعهم 
باحلدث املحلي اوال باأول 

نحن اذ نهنى انف�سنا بهذه املنا�سبة 
ف���اأن���ن���ا ق���ب���ل ذل�����ك ن��ه��ن��ى ال���ق���راء 
االع�����زاء وال���زم���الء ال���ذي ���س��ان��دون��ا 
ع��ل��ي��ة  م���ان���ح���ن  اىل  ال���و����س���ول  يف 
تلك  ل���وال  يتحقق  مل  وذل����ك  االن 
�سن�سري  التي  الكبرية  اال�سهامات 

لها باالأ�سماء.
ومن اهلل التوفيق
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العراقية/ خاص... 

ت����ل����ق����ت وك������ال������ة االن�����ب�����اء 
برقية  امل�ستقلة  العراقية 
تهنئة, من النائب انت�سار 
ال�����غ�����ري�����ب�����اوي مب��ن��ا���س��ب��ة 
لتاأ�سي�س  الرابعة  الذكرى 

الوكالة 
وق�����ال�����ت ال�����غ�����ري�����ب�����اوي يف 
مبنا�سبة  التهنئة"  برقية 
الذكرى  الرابعة لتاأ�سي�س 
العراقية  االن��ب��اء  "وكالة 
امل�ستقلة " نتقدم بالتهاين 
وال����ت����ري����ك����ات ل��ل��ع��ام��ل��ن 
ف��ي��ه��ا مل��ا ب��ذل��وه م��ن جهد 
الكلمة  خ��دم��ة  يف  متميز 

ال�سادقة".

انتصار الغريباوي تهنئ وكالة االنباء 
العراقية المستقلة لمناسبة تأسيسها

العراقية / خاص 

ع��ر ال�����س��ي��د م���ازن ال��زام��ل��ي 
رئ���ي�������س جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة 
تهانيه ومتنياته  وا�سط عن 
لكادر وكالة االنباء العراقية 
االحتفال  ملنا�سبة  امل�ستقلة 
من  الرابعة  ال�سمعة  باأقياد 

عمرها املديد.
ت��ل��ق��ت��ه��ا  ب����رق����ي����ة  وق��������ال يف 
وك��ال��ت��ن��ا : ان��ن��ا ن��ع��ت��ز ك��ث��ريا 
املت�ساعد  االعالمي  باجلهد 
موؤ�س�ساتنا  به  تنه�س  التي 
ال�������س���ح���ف���ي���ة واالع����الم����ي����ة 
ال��ذي  توؤديه  وال���دور الكبري 
يف ت�سديها لالأعالم املعادي.

ب��رق��ي��ت��ه  ومت����ن����ى يف خ����ت����ام 
امل��ت�����س��اع��د  االداء  م��وا���س��ل��ة 
ال�سحافة  م�����س��رية  وت��ع��زي��ز 
ال��������ع��������راق  يف  واالع���������������������الم 

الدميقراطي اجلديد.

العراقية / خاص ...

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

الوطنية . 

العراقية / خاص ...

ت���ل���ق���ت وك�����ال�����ة االن�����ب�����اء 
العراقية امل�ستقلة برقية 
احل��اج  ال�سيد  م��ن  تهنئة 
حم������م������ود امل����������ال ط�����الل 
ملنا�سبة  وا���س��ط  حمافظ 

ذكرى تاأ�سي�سها . 
وق�����ال يف ب��رق��ي��ة ت��ل��ق��اه��ا 
ال��زم��ي��ل حم��م��د ال��ب��دري 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة : 
اأن����ن����ا ن���ف���خ���ر ب��اع��الم��ن��ا 
ال����وط����ن����ي ال�������ذي ي���دع���م 
التنمية  و  البناء  م�سرية 
يف ال��ع��راق ال��دمي��ق��راط��ي 
ن��ع��ت��ز  ك����م����ا   , اجل������دي������د 
ك��ث��ريا ب���دوره ال��وط��ن��ي يف 
الظالم  ل��ق��وى  الت�سدي 
ال���ت���ي ت��رب�����س ب��ع��راق��ن��ا 

اجلديد .
ان  اأمت����ن����ى   : وا������س�����اف   
ال��وك��ال��ة  اداء  ي��ت�����س��اع��د 
لتعزيز م�سرية جناحها .

االلوسي : وكالتكم مثاال 
للوكاالت الوطنية 

رئيس مجلس  محافظة واسط يهنئ بذكرى التأسيسمحافظ واسط يهنئ وكالتنا بذكرى تأسيسها

االمين العام للكتلة البيضاء استقاللية 
وكالتكم نموذج ديمقراطي

العراقية : خاص ...

امل�ستقلة من  العراقية  االنباء  وكالة  تلقت 
�سخ�سيات وطنية وال�سادة النواب و الوزراء 
منظمات  و  احلكومية  املوؤ�س�سات  وروؤ���س��اء 
ال�����زم�����الء يف اال����س���رة  امل������دين و  امل���ج���ت���م���ع 
وروؤ�ساء  العراقية  االعالمية  و  ال�سحفية 
حت���ري���ر ال�����س��ح��ف و امل���ج���الت وال���وك���االت 
ملنا�سبة االحتفال بذكرى تاأ�سي�س الوكالة .
وع����ر م��ر���س��ل��وا ال���رق���ي���ات ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا 
الزميل حممد البدري املدير العام للوكالة 
عن فخرهم و اعتزازهم مبا قدمته الوكالة 
م����ن ج���ه���ود اع���الم���ي���ة ك���ب���رية ووا����س���ح���ة 
اأ�سهمت يف تعزيز الزخم االعالمي العراقي 
يف الظرف الراهن , حيث يتعر�س �سعبنا و 
بلدنا اىل موؤامرات خبيثة تريد النيل من 

�سموخه و كريائه ال �سمح اهلل .

فقد تلقي املدير العام للوكالة التهنئه من 
النائب عن كتلة م�ستقلون الدكتور حممد 
ال�سادة  م��ن  التهنئة  تلقى  كما  ال�سمري 
الوزراء معايل وزير الربية حممد اقبال و 
معايل وزير العمل حممد �سياع ال�سوداين 
ع��ادل  ال�سابق  البلديات  وزي��ر  و  النائب  و 
م���ه���ودر و زع��ي��م ال��ك��ت��ل��ة ال��ب��ي�����س��اء ج��م��ال 
ال�سيد  ب��غ��داد  يف  الكتلة  رئي�س  و  البطيخ 
غ�سنفر البطيخ و الزمالء فليح اجلواري 
ووثيق عليوي خ�سري مدير البيت الثقايف 
يف العزيزية و �سعود حمد �سمي�سم رئي�س 
البيت الثقايف يف الكوت و �سباح ال�سيالوي 
ال��ث��ق��ايف يف مي�سان  ال��ب��ي��ت  رئ��ي�����س م��دي��ر 
و ط��ال��ب امل���ا����س م��دي��ر ال��ب��ي��ت ال��ث��ق��ايف يف 
النواب  الزمالء ح�سن  الكتاب  و  النعمانية 
و كفاح حممود و �سلمان ال�سمري و الكاتب 
التهنئة  تلقى  كما   . ف��وزي  الكبري ح�سن 

فرع  رئي�س  املن�سوري  حيدر  ال��زم��الء  م��ن 
نقابة ال�سحفن يف الب�سرة و عارف �سهيد 
رئي�س فرع النقابة يف ال�سماوة و ح�سن عبد 
اهلل رئي�س فرع نقابة ال�سحفن يف �سالح 
الدين و الدكتور اأحمد الرا�سد رئي�س فرع 
نقابة ال�سحفين يف االنبار و الزميل علي 
�سليمان , و الدكتور يو�سف حممد ح�سن 
رئ��ي�����س ق�����س��م االع����الم يف ك��ل��ي��ة ال��ك��اظ��م ) 
عليه ال�سالم ( و اال�ستاذ ليث نعمة مو�سى 

اال�ستاذ يف ق�سم االعالم يف الكلية . 
ك��م��ا تلقت ال��وك��ال��ة ال��ت��ه��اين م��ن ال��زم��الء 
التهنئة  تلقت  العراق حيث  املقيمن خارج 
م��ن ال��زم��ي��ل ي��ح��ي��ى االم����ريي م��ن مدينة 
كوركي�س  امي���ان  و  ع��زي��ز  �سكرية  و   , م��امل��و 
م��ن ام��ري��ك��ا و ال��زم��ي��ل حممد ال��ق��راغ��ويل 
م���ن امل��ان��ي��ا و ال��زم��ي��ل خ��ال��د حم��م��ود من 

البحرين.

وكالة االنباء العراقية المستقلة تتلقى تهاني السادة النواب و الوزراء 
ورؤساء المنظمات و الزمالء داخل و خارج العراق بذكرى تأسيسها

العراقية / خاص ... 

البي�ساء  للكتلة  ال��ع��ام  االم���ن  ه��ن��اأ 
امل�ستقلة  ال��ع��راق��ي��ة  االن���ب���اء  وك���ال���ة 

بذكرى تاأ�س�سها .
وقال ال�سيخ جمال البطيخ : اأثبتت 
امل�ستقلة  ال��ع��راق��ي��ة  االن���ب���اء  وك���ال���ة 
جدارتها بن زميالتها وكاالت االنباء 
دعم  يف  ب��ق��وة  ت�سهم  وه��ي  الوطنية 
م�����س��رية اع��الم��ن��ا ال��وط��ن��ي احل���ر , و 

تعك�س منوذجها الدميقراطي .
واأ������س�����اف : ادع�������وا م���دي���ر ال���وك���ال���ة 
��ى  وك���ادره���ا امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ب���ذل اأق�����س
تعزيز  و  بالوكالة  ل��الرت��ق��اء  اجل��ه��ود 

جناحاتها.

العراقية / خاص 
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�سمعة الرابعة من عمر الوكالة الزاهر.  وجاء فيها:  
امل�ستقلة   العراقية  االن��ب��اء  لوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  االخ 

اال�ستاذ حممد البدري  املحرم 
حتية و�سالم ....

اهنئكم  يف عيد تاأ�سي�س وكالتكم العتيدة وهي توقد 
ا�سهمت  والتي  ال��زاه��ر  عمرها  من  الرابعة  �سمعتها 

يف  االإعالمية  ال�سيغ  دعائم  تثبيت  يف  كبريا  ا�سهاما 
العراق الدميقراطي و�ساركت يف تاأ�سي�س روؤية اعالمية جديدة تبنت فيها احلقيقة 

امتيازا وموا�سفات واداء   اأمتنى لكم  ولوكالتكم العتيدة االزدهار والتطور .

السنيد يهنى البدري 

وكالتكم العتيدة شاركت في تأسيس 
رؤية اعالمية جديدة

العراقية / خاص

هنا الزميل موؤيد الالمي النائب االول لالحتاد 
ال�سحفين  نقيب  ال��ع��رب  لل�سحفين  ال��ع��ام 
ال��ع��راق��ي��ة امل�ستقلة  ال��ع��راق��ي��ن وك��ال��ة االن��ب��اء 

بذكرى تاأ�سي�سها .
وق����ال يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي م��ع ال��زم��ي��ل حممد 
ال���ب���دري امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��وك��ال��ة م���ن ال��ق��اه��رة 
الوكالة  كادر  الزمالء يف  ومن خاللكم  اأهنئكم 
يف  والتاألق  النجاح  لهم  متمنيا  املنا�سبة  بهذه 
لق�سايا  داعما  يكون  ان  نتمنى  ال��ذي  عملهم 
دور  ب��راز  ال  العالية  باملهنية  وملتزما  ال��ع��راق 

ومكانة موؤ�س�ساتنا االعالمية الوطنية . 
ومت���ن���ى ال��زم��ي��ل ال��ن��ق��ي��ب خ����الل ات�����س��ال��ه ان 
امل�ستقلة  ال��ع��راق��ي��ة  االن���ب���اء  وك���ال���ة  ت��وا���س��ل 
ب��و���س��ف��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة اع���الم���ي���ة ت�����س��در عنها 
�سحيفة العراقية تطورها وتقدمها من خالل 
ال��ذي  ل��ك��ادره��ا  االع��الم��ي��ة  اجل��ه��ود  م�ساعفة 
نعرف كفاءاتهم ف�سال عن ا�ستخدام ا�ساليب 
العمل االعالمي وال�سحفي احلديثة من اجل 
العمل  جمال  يف  اليومية  التطورات  تواكب  ان 
ال�سريعة  للتحديثات  وا�ستيعابها  ال�سحفي 
ال��ذي  وال��ف��ن��ي  التكنولوجي  ال��ع��م��ل  تقنية  يف 
ال��زم��الء من  دورات متكن  ال��دخ��ول يف  يتطلب 

العمل وفق ماتتطلبه تلك التقنيات.
وي���ذك���ر م���وؤي���د ال���الم���ي ن��ق��ي��ب ال�����س��ح��ف��ي��ن 
العراقين الذي يزور القاهرة حاليا لالحتفال 
وك��ان  ال��ع��رب  لل�سحفين  ال��ذه��ب��ي  باليوييل 
الي�سيي  حممد  امل�����س��ري  الرئي�س  التقى  ق��د 
الذي ا�ساد بدور ال�سحفين العرب وجهودهم 
العراقية  ال�سحافة  م�سرية  دع��م  يف  امل��ب��ارك��ة 

املت�ساعدة .

نقيب الصحفيين العراقيين يهنى بذكرى تأسيس وكالتنا وكالة االنباء العراقية المستقلة توقد 
شمعتها الرابعة باحتفال بهيج



*أهم انجازات الشركة قبل عام 2003

لق����د اجن����زت ال�صرك����ة م�صاري����ع �صناعي����ة كث����رة قب����ل 
2003 ي�صهد لها اخلرباء و االخت�صا�صني ومن اهمها 
النرتوجيني����ة  االأ�صم����دة  و  البرتوكيمياوي����ات  جمم����ع 
و  معم����ل ال����ورق و االأدوي����ة و الكربي����ت و االإط����ارات و 
املنظم����ات و الفو�صف����ات يف كل م����ن الديوانية و الب�صرة 
و �صام����راء و النج����ف و بيج����ي ومي�ص����ان و القائم كذلك 
امل�صاريع الهند�صية جممع االآالت الزراعية و احلديد و 
ال�صل����ب و ال�صناعات الهند�صية و للوازم الكهربائية يف 
كل م����ن بغداد و دياىل وبابل و الب�صرة وهناك م�صاريع 
الغ����زل و الن�صي����ج و ال�صجاد ومعامل احلياكه و االلب�صة 
اجلاه����زة و ال�صج����اد باأنواعه يف كل من املو�صل و دهوك 

و بغداد و اربيل  و االنبار .
وا�صار املدير العام اىل امل�صاريع الغذائية التي االقت�صاد 
العراق����ي عليه����ا وم����ن اهمه����ا معم����ل ال�صك����ر و الزي����وت 
النباتي����ة و امل�صروب����ات الغازية و املي����اه املعدنية و تعليب 
الفواك����ه و التب����وغ يف ال�صليماني����ة و العم����ارة و دهوك و 
بعقوب����ة و كرب����اء و يق����ول هن����اك امل�صاري����ع االن�صائي����ة 
الت����ي ح�صيت  هي االخ����رى بخربة عراقية ومن اهمها 
معام����ل ال�صمن����ت االبي�ض يف كل م����ن املو�صل و كركوك 
و ال�صليماني����ة و النجف اأ�صاف����ة اىل امل�صاريع االن�صائية 
ملعام����ل اجل�����ض و الن����ورة يف انح����اء القط����ر و الكا�ص����ي 
باأنواع����ه و �صاركة ال�صرك����ة بامل�صاريع الكهربائية و التي 
مت من خالها اي�صال القدرة الكهربائية اىل مي�صان و 
الف����او و دهوك و �صام����راء و حمام العليل و منديل و مت 
تو�صي����ع بع�����ض حمطات الكهرباء يف بغ����داد و الب�صرة و 
الرثث����ار و حديث����ة وحمطات حتويل الطاق����ة يف �صمال 

بغداد و حديثة .

*ماه��ي أب��رز المش��اريع المنج��زة بع��د عام 
 2003

م����ن امل�صاري����ع احلديثة الت����ي بداأ الع����راق بتنفيذها بعد 
ال�صناعي����ة  املجمع����ات  و  امل����دن  م�صاري����ع   2003 ع����ام 
م����ن توجه����ت العدي����د م����ن دول الع����امل املتقدم����ة اىل 
ان�ص����اء جممع����ات �صناعي����ة متكامل����ة خارج نط����اق املدن 
و التجمع����ات ال�صكني����ة الأ�صب����اب عدي����دة اأهمه����ا مراعاة 
النواحي البيئية و ال�صحية لل�صكان ا�صافة ال�صتقطاب 
ه����ذه املجمعات ال�صناعي����ة لاأيدي العامل����ة مما يعمل 
عل����ى تخفي�����ض ن�صب����ة البطال����ة ف�ص����ا عل����ى اله����دف 
و  الوطني����ة  ال�صناع����ة  دع����م  وه����و  اال  له����ا  اال�صا�ص����ي 

تطويرها من خال ا�صتثمار هذه املدن .

*هل تم انشاء مدن صناعية حديثة 
مت اأر�ص����ال و تدريب كوادر لاطاع على جتارب الدول 
التي �صبقتنا يف هذا املجال و اال�صتفادة من خرباتهم .

ومن هذا املبدء قامت ال�صركة بتنفيذ املدينة ال�صناعية 
يف النا�صرية بكلفة 16 مليار دينار عدا يف عن م�صاحة 
الفي دومن و التي ت�صمل تنفيذ ال�صياج اخلا�ض باملدينة 
بط����ول 2 كم و اعمال االعمدة الكونكريتية ا�صافة اىل 
ان�ص����اء البوابه الرئي�صي����ه للمدينة مع بناء املدينة وهي 
تتوف����ر فيه����ا كافة االعمال املهنية وم����ن اأقامة امل�صاريع 
تتوف����ر فيها كافة م�صتلزمات اقامة امل�صاريع ال�صناعية 
م����ن ماء و كهرب����اء و هواتف و تبليط الط����رق و االناره 
امل�صاري����ع  الأقام����ة  جاه����زة  تك����ون  بحي����ث   , اخلارجي����ة 
ال�صناعية يف هذه امل�صاحات و قد مت االنتهاء من اعمال 

و يجري العمل حاليا باعمال املرحلة الثانية .

*في مجال الطرق و الجسور ماهي مشاركتكم 
يق����ول املدير الع����ام تتمي����ز ال�صركة العام����ة للت�صميم و 
االن�ص����ار ال�صناع����ي بكونه����ا م����ن ال�ص����ركات ذات اخلربة 
املتمي����زه يف جم����ال اعم����ار اجل�ص����ور و اع����ادة تاأهيله����ا و 
ذل����ك من خ����ال جتربته����ا الناجحة يف اعم����ار اجل�صور 
بع����د ح����رب 1991 حي����ث كان لل�صرك����ة دورا رائ����دا يف 
اعادة اعمار وتاهيل اجل�صور التي ت�صررت ابان احلرب 
ومعه����ا اعم����ار ج�ص����ر ال����وروار االنبوب����ي يف الرم����ادي و 
منها اعمار خم�صة ج�صور متحركة يف الب�صرة و كذلك 
امل�صاركة  بج�صر ذي قار ذي الطابقني يف بغداد و اعمار 
ج�ص����ر الكمي����ت و امل�صي����ب ث����م تنال����ن عمالي����ات اعم����ار 
اجل�ص����ور االخ����رى مث����ل ج�صر الفتح����ة يف بيجي وج�صر 
�ص����ط الب�ص����رة الكونكريت����ي ذو الفتح املاحي����ة الدوارة 
و ج�ص����ر التنومة و حاليا تنفي����ذ �صركتنا ج�صر الفيحاء 
الفيحاء الكونكريتي يف الب�صرة الذي يعد من اجل�صور 
املعق����دة تكنلوجي����ا و يتطلب تقنيات حديثة و تكنلوجيا 

متط����ورة الع����ادة تاأهي����ل و اي�صا ج�صر �صك����ه احلديد يف 
بيجي ق�صاء �صاح الدين .

*هل شاركتم في مشروع القرى العصرية 
م����ن امل�صاري����ع احلديث����ة التي تعاق����دت �صركتن����ا موؤخرا 
لتنفيذه����ا م�ص����روع ان�ص����اء ق����رى ع�صري����ة يف ع����دد م����ن 
م�ص����روع  وه����و  الزراع����ة  وزارة  ل�صاحل����ة  املحافظ����ات 
�ص����كاين زراعي يهدف الحياء الريف و القرى الزراعية 
خ�صو�صا يف املناطق النائية عن املدن للنهو�ض بالواقع 
الزراع����ي يف قط����ر كم����ا متك����ن اهمي����ة امل�ص����روع بتوفر 
الط����ب  و  الزراعي����ة  الكلي����ات  خلريج����ي  عم����ل  فر�����ض 
البيط����ري و تق����وم ال�صرك����ة بتنفي����ذ امل�ص����روع بالكام����ل 
و  املتوف����رة لديه����ا وم����ا متتلكن����ه اخل����ربات  بامل����اكات 
الك����وادر املتمر�ص����ة م����ا يوؤهلها لتنفي����ذ م�صاريع كبرة و 

متكاملة بهذا ال�صكل .

*شاركتم في تجديد بناء المدارس 
تنفي����ذ ال�صرك����ة العامة للت�صميم حالي����ا ان�صاء مدار�ض 
ب����دل املدار�����ض االيل����ه لل�صقوط يف حمافظت����ني كرباء 
ايرف����ا  �صرك����ة  م����ع  بالتعاق����د  و  اال�ص����رف  النج����ف  و 
اجمالي����ة  بكلف����ه  و  الرتبي����ة  وزارة  ل�صال����ح  الرتكي����ة 
56,160,109,000 �صته و خم�صون مليار و مائة و 

�صتون مليون و مائه و ت�صعة الف دينار عراقي . 
حي����ث يتمث����ل العم����ل ببن����اء مدار�ض ب����دال ع����ن املدار�ض 
االأيل����ة لل�صق����وط با�صل����وب ال����نء اجلاه����ز الكونكريتي 
و بع����دد )33( مدر�ص����ة خمتلف ال�صع����ات موزعة �صمن 
حمافظت����ي كرب����اء املقد�ص����ة )17( مدر�ص����ة و النجف 
اال�ص����رف )17( مدر�ص����ة ا�صاف����ة اىل عددا م����ن العقود 

يف املدين����ة الريا�صي����ة يف الب�صرة ل�صال����ح وزارة ال�صباب 
و الريا�ص����ة و بالتعاون مع �صرك����ة الفار�ض العامة ومن 

هذه العقود م�صروع جتهيز و ن�صب وحدة ت�صفيه .
مي����اه �صع����ه 1200م2 و م�ص����روع خ����زان التجميع �صعة 
) 10000( م3 وكذل����ك ل����ك اأن�ص����اء خ����زان كونكريتي 
ب�صع����ة م3 ي�صتن����د عل����ى ركائز كونكريتي����ة بقطر )1( م 
و بع����دد )328( ركي����زه و قلع����ة للركائ����ز ب�صمك )1( م 
وج����دران كونكريتي����ة ب�صم����ك )1( م ويت�صم����ن اخلزان 
2000 م3 و 4000م3  م�صخ����ات عماق����ة �صع����ة ) 
و بع����دد ع�ص����رة خزان����ات ا�صافة اىل منظوم����ات �صيطرة 
ب�ص����ورة  العم����ل  الجن����از  الازم����ه  امللحق����ات  كاف����ة  و 
متكامل����ة كما يت�صم����ن العمل جتهيز ومد اأنبوب بقطر 
1600مل����م و بطول )1600م( لنقل مياه الف�صلة 

اىل �صط الب�صرة .
ا�صاف����ة اىل م����د االنب����وب الناق����ل للماء اخل����ام للمدينة 
الريا�صي����ة و الذي يقوم بتفذيه املدينة الريا�صيه باملاء 
من حمطة ماء العبا�صي و هذا االنبوب بطول )16 كم 
( و بقط����ر )900مل����م ( اىل املنطقة اخلدمية املجاورة 
للمدينة الريا�صية ومعدل �صخ )3250( م3 و ي�صمل 
العم����ل عب����ور االنب����وب م����ن حت����ت ع����دة ج�ص����ور و طرق 
رئي�صية يف املدينة ا�صافة اىل عبور �صط الب�صرة االمر 
الذي يتطلب التعاقد مع �صركة عاملية متخ�ص�صة وهي 
�صركة ) فلونك�ض ( الجناز اعمال احلفر النفقي املوجه 
حت����ت �ص����ط الب�ص����رة و بعم����ق يزي����د عل����ى )16م( حتت 

م�صتوى �صط الب�صرة .

*أهم مشروع للمدينة الرياضية في البصرة .
يق����ول مدير ع����ام ال�صرك����ة العامة للت�صمي����م و االن�صاء 
ال�صناع����ي مت جتهي����ز و تنفيذ �صبكه االن����اره اخلارجية 
و الط����رق احلولي����ة يف املدين����ة الريا�صي����ة و ي�صمل هذا 
العم����ل ت�صمي����م االن����ارة املتكون����ة م����ن االعم����دة بط����ول 
)16م ( للبواب����ات الرئي�صي����ة و بط����ول )11م( ح����ول 
الريا�صي����ة  باملدين����ة  املحي����ط  ال�ص����ارع  ع����رب  و  ال�صي����اج 
وموا�صف����ات فني����ة خا�صة تتنا�صب مع ال�ص����كل العماري 
للمدين����ة الريا�صية وم����ن منا�صيء عاملي����ة معروفة مع 
جتهي����ز و ن�ص����ب و ت�صغي����ل املح����والت لل�صبك����ة باعم����ال 
املخطط����ات  و  الفني����ة  املوا�صف����ات  مبوج����ب  العم����ل 

ال�صادقة .
و ي�صي����ف وم����ن امل�صاريع الهام����ة التي متي����زت ال�صركة 
بتنفيذه����ا م�صاري����ع ن�ص����ب و فح�ض حمط����ات الكهرباء 
و مع����دات التولي����د و توزي����ع الطاق����ة حيث نف����ذت عددا 
م����ن امل�صاريع الكب����رة يف هذا املجال اأثب����ت من خالها 

جدرنها و كفاءتها اأثناء عملها التقني . 

*هل شاركتم ببناء ابنية و انشاءات اخرى .
لق����د نف����ذت ال�صركة بعد ع����ام 2003 ع����ددا كبرا من 
م�صاري����ع االبني����ة يف خمتل����ف املحافظ����ات وم����ن ابرزه����ا 
م�ص����روع بناي����ة متع����ددة الطواب����ق يف الب�ص����رة الفيحاء 
و الت����ي ه����ي عب����ارة ع����ن م����راأب لل�صي����ارات تتاأل����ف م����ن 
خم�ص����ة طواب����ق و ت�صتوع����ب م����ا يق����ارب )350( �صياره 
ومرك����ز معلومات الدانا �صنرت يف ال�صركة العامة لنظم 
املعلوم����ات يف بغ����داد و ال����ذي يع����د م����ن امل�صاري����ع املهم����ة 
التي نفذتها �صركتنا يف جمال تكنلوجيا املعلومات وهو 
االول م����ن نوع����ه يف العراق و ال����ذي ميثل خطوة كبرة 
يف الطريق نحو تطبيق انظمه احلوكمة االلكرتونية .
كم����ا نفذت ال�صركة عددا كبرا م����ن امل�صاريع االن�صائية 
و  الع����ايل  التعلي����م  وزارة  ل�صال����ح  التاأهي����ل  وم�صاري����ع 
البح����ث العلم����ي وحقق����ت جناحا كب����را يف ه����ذا املجال 
بالنظر للخ�صوبية التي يجب ان تتميز بها مباين من 

هكذا نوع .
وم����ا يجب ان تراعيه من متطلبات وموا�صفات تتناغم 
الت�صامي����م  وم����ع  ان�صئ����ت الجل����ه  ال����ذي  العر�����ض  م����ع 
احلديث����ة و املتط����ورات التي تطراأ عل����ى العمارة العالية 
ومن اأهم هذه امل�صاريع العماقة م�صروع جامعة املثنى 

و الكليات امللحقة بها يف ال�صماوة .
*كلي����ة الزراع����ة و الغاب����ات يف جامع����ة املو�ص����ل _ كلية 
القانون يف �صدر القناة _ اأعمال القاعات الدرا�صية يف 
كلية طب النهري����ن واعمال كلية الهند�صية التطبيقية 

يف القائم .
يف  القا�صي����ة  غ����از  ف����رع  بناي����ة  م�ص����روع  هن����اك  اأي�ص����ا 
الديواني����ة و بناي����ة االدارة يف �صرك����ة ال�صهي����د العام����ة و 
بناي����ة االدارة يف �صرك����ة الفار�����ض العام����ة و بناية االدارة 
يف �صرك����ة الكرام����ة و بناي����ة االدارة ال�صم����ود , و كذل����ك 
مركز االبحاث الروائية يف اجلادرية و م�صروع تو�صعات 

معمل احلافات يف اال�صكندرية و غرها الكثر.

الش��ركة العامة للتصميم و األنشاء الصناعي أحدى شركات 
وزارة الصناع��ة و المع��ادن ش��ركة متخصص��ة ف��ي مج��ال 
أع��داد التصاميم و المس��وحات الكمي��ة و الطوبوغرافية 
و تنفي��ذ المش��اريع الصناعية و االنش��ائية و الهندس��ية 
و االستش��ارات الهندس��ية س��واء المش��اريع العلمي��ة و 
الهندس��ية و االستش��ارات الهندس��ية س��واء لمش��اريع 

الوزارة أو الوزرات االخرى . 
وكان للصحيف��ة العراقية لقاء مع المهن��دس عصام كاظم 
جب��اره مدي��ر ع��ام الش��ركة العام��ة للتصمي��م و االنش��اء 

الصناعي .

تحقيقـــــــــات8 العدد)574( الثالثاء 28 تشرين االول 2014
Tus: 28 oct 2014 issue no.574

من المشاريع الحديثة التي بدأ العراق 
بتنفيذه��ا بعد عام 2003 مش��اريع 

المدن و المجمعات الصناعية

ت��م أرس��ال و تدري��ب ك��وادر لالطالع 
على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا 

المجال و االستفادة من خبراتهم

كان للش��ركة دورا رائ��دا ف��ي 
الجس��ور  اعادة اعمار وتاهيل 

التي تضررت ابان الحرب

مشاركات فعالة و متخصصة في أعداد التصاميم
الشركة العامة للتصميم واألنشاء الصناعي  بين االمس و اليوم

العراقية / فيصل سليم 

مدير عام الشركة ... جميع مشاركتنا فعالة من 
اجل رفع المستوى العلمي و التكنولوجي

منافسات الشركة تضاهي دول العالم في 
التقنية والتصاميم الحديثة
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املقاالت املن�ضورة على ال�ضفحة التعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر                              وامنا تعرب عن وجهة نظر الكاتب لذا اقت�ضى التنويه

خيرالله خيرالله

تقف تونس عند مفترق طرق. ستبّين نتيجة االنتخابات النيابية ما اذا كان اإلخوان المسلمون سينتصرون على الشعب 
ف تمهيدا 

ّ
التونس��ي، أم ُيظهر هذا الش��عب مّرة أخرى، وليس��ت أخي��رة، قدرته عل��ى المقاومة والوقوف في وج��ه التخل

ب عليه وتجاوزه؟
ّ
للتغل

 الوضوح، س��تكون االنتخابات النيابية يوم الس��ادس والعشرين من تش��رين األّول � اكتوبر الجاري معركة 
ّ

بكالم واضح كل
بين ثقافتين، بين ثقافة الحياة وثقافة الموت.

تعني ثقافة احلياة، بني ما تعنيه، رف�ض الرتاجع اأمام ال�ضعارات الرّباقة 
التي ترفعها "النه�ضة" والتي تنطلي على ال�ضذج، نظرا اإىل اأّنها جمّرد 
ا�ضتغ���ال للدي���ن. تعن���ي اي�ض���ا �ض���رورة اال�ضتف���ادة م���ن جت���ارب املا�ضي 
القري���ب واأخطائ���ه. فاإذا كانت "ثورة اليا�ضم���ني" ك�ضفت اأمرا ايجابيا يف 
تون����ض، فه���ي ك�ضفت اأن املجتمع يف هذا البلد لي����ض م�ضتعدا للتخلي عن 
املكا�ض���ب الت���ي حتّققت منذ االإ�ضتقال والت���ي كان يف ا�ضا�ضها رجل كبري 

ا�ضمه احلبيب بورقيبة اقام دولة مدنية حقيقية، اإىل حّد كبري.
مل ي���رتّدد احلبي���ب بورقيب���ة يف اتخ���اذ اأّي خطوة جتعل م���ن تون�ض على 
متا����ض مع كّل ما هو ح�ضاري يف ه���ذا العامل بدءا بتكري�ض حقوق املراأة، 
ع���رب القوان���ني، وانتهاء بربامج التعليم املتطورة م���رورا بتهذيب الذوق 

لدى املواطن العادي.
بن���ى بورقيب���ة جمهوري���ة ع�ضرية. مل يتنّك���ر التون�ض�ضي���ون والتون�ضيات 
الإرث بورقيب���ة. عل���ى العك����ض م���ن ذل���ك، ا�ضتن���دوا اإىل ه���ذا االإرث ك���ي 
ميار�ض���وا ثقاف���ة املقاوم���ة ل���كّل م���ا ترم���ز اإلي���ه حرك���ة "النه�ض���ة" التي 
لي�ض���ت �ض���وى غطاء لاإخ���وان امل�ضلمني ال�ضاعني للو�ض���ول اإىل ال�ضلطة 

واحتكارها.
بن���ى احلبيب بورقيبة دولة ع�ضرية قائمة على موؤ�ض�ضات را�ضخة تعتمد 
قب���ل كّل �ض���يء على �ضخ�ضي���ات مثّقفة بع�ضه���ا لي���ربايل وبع�ضها االآخر 
ي�ض���اري وبع�ضه���ا يف الو�ض���ط. يف كّل وق���ت م���ن االأوق���ات، ا�ضتط���اع ب���اين 
تون����ض احلديث���ة ممار�ضة دور القائد الذي يعرف ماذا يريد وكيف ي�ضع 

كّل ان�ضان عند حّده، متى جتاوز هذا احلّد.
ولذلك، جند اأن عهد بورقيبة، الذي دام واحداً وثاثني عاماً، كان عهوداً 
عّدة يجمع بينها �ضخ�ض "املجاهد االأكرب" الذي مل يعرف، عندما تقّدم 

به العمر، اأّنه بات عليه اأن يتقاعد واأن يرتك ال�ضاحة لغريه.
كان يري���د م���ن اجلمهورية التون�ضي���ة اأن ت�ضتمّر. وق���د ا�ضتمّرت. عندما 
خلف���ه زي���ن العابدي���ن ب���ن عل���ي يف الع���ام 1987، وج���د ما يبن���ي عليه. 
لك���ّن بن عل���ي مل يعرف اي�ضا مت���ى عليه االإن�ضح���اب، فانتهى بالطريقة 
الت���ي انتهى بها. كان عهده الطويل اي�ضا مليئا باالإيجابيات، لكّنه �ضمح 
للف�ض���اد بنخ���ر تون����ض، خ�ضو�ض���ا بعدما ا�ضبح���ت ليلى بن عل���ي الرجل 

االأّول يف البلد، بينما كان عليها اأن تكتفي بدور ال�ضّيدة االأوىل.
يف ال�ضن���وات الث���اث الت���ي تل���ت رحي���ل ب���ن علي، عمل���ت "النه�ض���ة"، اأي 
تنظي���م االإخ���وان امل�ضلم���ني على ال�ضيط���رة تدريجا على تون����ض. و�ضعت 
من�ض���ف املرزوق���ي يف الواجهة. جعلت منه رئي�ض���ا للجمهورية. يتلّخ�ض 
ال���دور  لع���ب  اأك���ر.  االإخواني���ة ال  ال�ضيا�ض���ات  تنفي���ذ  املرزوق���ي يف  دور 
املطل���وب منه بكّل تف���ان، خ�ضو�ضا اأّنه اكت�ضف حما�ضن اأن يكون النا�ضط 
ال�ضيا�ض���ي، ال���ذي مل تك���ن تهّم���ه االألق���اب واملنا�ضب يف املا�ض���ي القريب، 

رئي�ضا للجمهورية.
تب���نّي م���ع مرور الوق���ت اأنه ال ميك���ن االإ�ضتخفاف ب���اإرث بورقيبة. يف كّل 
حمط���ة توقفت عنده���ا الثورة التون�ضي���ة، وجد من يق���اوم ومن يرف�ض 

الر�ضوخ لثقافة املوت ا�ضتنادا اإىل هذا االإرث.
ادرك التون�ضيون اأّن "النه�ضة" �ضتنقلهم من ف�ضل اإىل اآخر. واأّن املجيء 
مبه���دي جمعة رئي�ضا للوزراء كان من اأجل التغطية على ف�ضل حكومتي 
عل���ي العري����ض وحم���ادي اجلبايل عل���ى كّل �ضعيد. اأوت���ي ب�ضخ�ضية من 
خ���ارج "النه�ضة" لت�ضكي���ل حكومة تكنوقراط، لعّل ذل���ك ُين�ضي املواطن 
الع���ادي ما ح�ضل من جت���اوزات واخفاقات جعلت البل���د يرتاجع �ضنوات 

اإىل خلف، خ�ضو�ضا يف املجال االإقت�ضادي.
ترّح���م النا����ض على عه���د بن علي، عل���ى الرغم م���ن كل ال�ضوائب، مبا يف 
ذل���ك الغ���اء ال�ضيا�ضة وال�ضيا�ضيني. كانت �ض���وارع املدن والبلدات والقرى 
التون�ضي���ة نظيف���ة. مل يع���د يف عه���د "النه�ض���ة"، ال�ضاعي���ة اب���دا اإىل من 
يغط���ي ف�ضله���ا، م���ن يهت���ّم حت���ى بجم���ع النفاي���ات. فكي���ف باالقت�ض���اد 
والتعلي���م واالأم���ن وال�ضياح���ة وال�ضناع���ات التحويلية، الت���ي هي امل�ضدر 

االأّول للعمات االأجنبية؟
لعّل اأخطر ما �ضهدته تون�ض يف ال�ضنوات الثاث االأخرية يتمّثل يف تغلغل 
"النه�ض���ة" يف اجه���زة الدولة وموؤ�ض�ضاتها، عرب اآالف املوظفني اجلدد 
ال���ذي فر�ض���وا فر�ضا على االإدارة التون�ضية. اله���دف وا�ضح. يريد را�ضد 
الغنو�ض���ي، زعي���م االإخ���وان امل�ضلم���ني الذي يتعّم���د اإلقاء خط���اب معتدل 
وتوفيقي، حكم تون�ض من خلف ال�ضتار. ي�ضعى الغنو�ضي يف الوقت نف�ضه 
اإىل ع���دم ال�ضق���وط يف الفخ الذي �ضقط فيه االإخوان امل�ضلمون يف م�ضر. 

ولذلك، يتظاهر بني حني واآخر با�ضتعداده للم�ضاركة يف ال�ضلطة ولي�ض 
باحتكارها!

�ضيتوّق���ف عل���ى نتائ���ج االنتخاب���ات النيابي���ة الكث���ري يف تون����ض. هزمي���ة 
االإخوان امل�ضلمني، يف حال ح�ضولها، �ضتوؤّكد اأن املجتمع التون�ضي ما زال 
ميتل���ك الق���درة عل���ى املقاوم���ة. االأهّم من ذل���ك كله، �ضيظه���ر عندئذ اأن 
التحاي���ل ال يفي���د مع التون�ضي���ني واأن الف�ضل بالن�ضب���ة اليهم هو الف�ضل 

ولي�ض لديه اأّي ا�ضم اآخر.
على �ضبيل املثال ولي�ض احل�ضر، لي�ض طبيعياً اأن متّر ممار�ضات املرزوقي 
وت�ضّرفات���ه على احد. الرج���ل الليبريايل �ضار رئي�ضا للجمهورية و�ضار 
اداة ل���دى االإخ���وان وناطقا با�ضمهم ال اأك���ر وال اأقّل. ماذا فعل املرزوقي 
يف مواجه���ة االإره���اب، خ�ضو�ض���ا بع���د اغتي���ال املنا�ضل���ني �ضك���ري بلعي���د 

وحممد براهمي؟
���ل اإىل  مل���اذا ال ي�ضتطي���ع الق���ول اإن التحقي���ق يف اجلرميت���ني مل يتو�ضّ
نتيجة نظرا اإىل غياب الرغبة لدى "النه�ضة"، التي باتت ت�ضيطر على 
االأجه���زة االأمني���ة، يف الت�ض���دي لاإره���اب، خ�ضو�ض���ا لظاه���رة التطّرف 

الديني؟

ورث التون�ضي���ون ع���ن احلبي���ب بورقيب���ة اجل���راأة. لذل���ك كان الد�ضت���ور 
احلدي���ث ال���ذي فر�ضوه عل���ى "النه�ضة" وعل���ى كّل املروج���ني للتخّلف. 
كان بورقيب���ة جريئ���ا يف الداخ���ل واخل���ارج. ت�ضّدى جلم���ال عبدالنا�ضر 
ال���ذي اأخ���ذ الع���رب اإىل كارثة ح���رب 1967، عندم���ا كان ال يتج���ّراأ، اإال 
م���ا ن���در م���ن احل���كام العرب، عل���ى قول كلم���ة نق���د ل�ضيا�ضات���ه اخلرقاء. 
ن�ض���ح الفل�ضطيني���ني بقبول قرار التق�ضيم قبل �ضق���وط ال�ضفة الغربية 

والقد�ض ال�ضرقية وذلك انقاذا ملا ميكن انقاذه!
ه���ل يثب���ت التون�ضي���ون اأن اجل���راأة، الت���ي ورثوها ع���ن بورقيب���ة، ما زالت 
�ضاحه���م االأم�ض���ى واأن التخّل���ف لي����ض ق���درا واأّنه ال ي���زال هناك جمال 

الإنت�ضار ثقافة احلياة على ثقافة املوت؟
موع���د االنتخابات النيابية موعد مهّم يف تون�ض، حّتى لو كان هناك من 
يعم���ل من���ذ فرتة عل���ى تزويرها بو�ضائ���ل خمتلفة. ه���ذه الو�ضائل لي�ضت 
بعي���دة ع���ن اخلط���اب التوفيق���ي، ظاه���راً، ال���ذي جل���اأت الي���ه "النه�ضة" 
لتمري���ر م�ضرعه���ا القاتل لبلد يرف����ض �ضعبه املوت ويوؤك���د بن�ضائه، قبل 

رجاله، تعّلقه بثقافة احلياة.

معركة بين ثقافتي الحياة والموت في تونس

نقوال ناصر
يف اخلام�ض ع�ضر من ال�ضهر اجل��اري، قال وزير احلرب 
)اإ�ضرائيل  يعلون  مو�ضى  االإ�ضرائيلي  االحتال  دولة  يف 
"�ضريك  الفل�ضطيني حممود عبا�ض  الرئي�ض  اإن  هايوم( 
الإدارة ال�ضراع" ولي�ض �ضريكا لل�ضام. والبيان اخلتامي 
حلركة  الثوري  للمجل�ض  ع�ضرة  الرابعة  العادية  للدورة 
فتح يوم االإثنني املا�ضي ال يرتك للمراقب جماال لغري 
اال�ضتنتاج باأن يعلون مل يجانبه ال�ضواب، اإذ مل تتمخ�ض 
�ضيا�ضي  اأي منعطف  املجل�ض عن  انعقاد  اأي��ام من  ثاثة 
يوجد  يكاد  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتمرارية  اأك��دت  بل  حقيقي، 

اإجماع وطني و�ضعبي على االإ�ضراع يف االفرتاق عنها.
فخا�ضة التفوي�ض الذي منحه املجل�ض لعبا�ض يفو�ضه 
يف  االحتال،  ال�ضراع" مع  "اإدارة  يف  باال�ضتمرار  عمليا 
بينما  �ضيا�ضي" �ضاحته دولية،  "ا�ضتباك  باأنه  ما يو�ضف 
ما ي��زال واق��ع ا�ضتفحال االحتال على االأر���ض، واأر���ض 
االحتال  مقاومة  تقود  قيادة  ينتظر  بخا�ضة،  القد�ض 
ال اإدارة ال�ضراع معه بعيدا عن االأر�ض التي يدور فوقها 

ال�ضراع احلقيقي.
فل�ضطينية  ظاهرة  ال�ضراع" لي�ضا  و"الاقرار" و"اإدارة 
ف��ق��ط ب��ل دول��ي��ة ك��ذل��ك، فمجل�ض ال�����ض��ي��وخ االإي��رل��ن��دي 
وجم���ل�������ض ال���ع���م���وم ال���ربي���ط���اين وال�������ض���وي���د وغ���ريه���م 
"يلزمون"  ال  لكنهم  فل�ضطني  ب��دول��ة  "يعرتفون" 
دول��ه��م بهذا االع���رتاف ليظل اع��رتاف��ه��م مثل اع��رتاف 
جمرد  فيها  ع�ضو  غ��ري  دول��ة  بفل�ضطني  املتحدة  االأمم 
الفل�ضطيني ال  لل�ضعب  اأما خادعا  ايجابي مينح  تطور 
يغري �ضيئا يف واقعه حتت االحتال اأو يف واقع االأرا�ضي 

الفل�ضطينية املحتلة عام 1967.
ف���ال���ت���ط���ورات االي���ج���اب���ي���ة ل�����ض��ال��ح ال��ق�����ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
تفتقد  زال����ت  م���ا  ال�����دويل  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  الفل�ضطينية 
لكن  وي��ط��وره��ا،  يردفها  االأر����ض  على  فل�ضطينيا  ق���رارا 

الفل�ضطيني. القرار  �ضانع  يحكم  زال  "الاقرار" ما 
وي�ضتحيل اتهام عبا�ض وقيادت فتح باأنهم ال يدركون هذا 
عنوانها  دورة  عن  �ضدر  الثوري  املجل�ض  فبيان  ال��واق��ع. 
"�ضهداء العدوان"، و�ضعارها "حماية االأق�ضى" و"اإجناز 
تقت�ضي  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ه��م��ة  وك��اه��م��ا  اال�ضتقال" 

املقاومة ال "اإدارة ال�ضراع".
الوح�ضي"  "العدوان  بارتكاب  االحتال  البيان  وو�ضف 
و"احلرب  ال�ضامل"  و"التدمري  اجلماعي"  و"القتل 
و"يحاكي  ب�ضرية"،  قيم  اأي  "جاوز  وب��اأن��ه  ال�ضاملة"، 
توا�ضل  االح��ت��ال  دول���ة  اإن  وق���ال  النازية"،  الطريقة 
عملية  "تتجاوز  ال��ت��ي  االأر�ض"  ع��ل��ى  "خمططاتها 

ال�ضراع"  اإدارة  "اآلية  ع��رب  ال�ضام" 
من خال مفاو�ضات يدفع "ال�ضعب 
ثمنا  ال�ضيا�ضي  ونظامه  الفل�ضطيني 

كبريا ال�ضتمرارها دون نتائج".
تقت�ضي  م��ق��دم��ات  ج��م��ي��ع��ه��ا  وه����ذه 
يختلف  ا�ضرتاتيجيا  قرارا  بالتاأكيد 
عما خرج به املجل�ض الثوري حلركة 
ا���ض��ت��م��رار الرئي�ض  ت��اأي��ي��د  ف��ت��ح م��ن 
ع���ب���ا����ض يف خ���ط���ت���ه ل����ط����رق اأب�������واب 
باأن  جمتمع دويل يعرفون جميعهم 
موجود  ومفتاحها  مو�ضدة  اأب��واب��ه 
الرهان  ي�ضعفهم  مل  اأمريكية  يد  يف 
قرار  املا�ضية،  ال�ضنوات  طيلة  عليها 
ب�"ثورة" متكن  مل تتخذه فتح بعد، 
ممار�ضة  م��ن  الفل�ضطيني  ال�����ض��ع��ب 
ح���ق���ه امل���������ض����روع، ق����ان����ون����ا و����ض���رع���ا 
واأخ��اق��ي��ا واإن�����ض��ان��ي��ا و���ض��ي��ا���ض��ي��ا، يف 
م��ق��اوم��ة االح���ت���ال ب��ك��ل ال��و���ض��ائ��ل 

واالأ���ض��ك��ال، ع��ل��ى ات�����ض��اع ال��وط��ن وال�����ض��ع��ب، ال يف "اإدارة 
ال�ضراع" معه.

�ضلبي  �ضياق  يف  اإال  البيان  "املقاومة" يف  كلمة  ت��رد  ومل 
ال�ضعبية"  "املقاومة  ح��ي��ا  ع��ن��دم��ا  ت���ق���ري���ري،  و���ض��ف��ي 
"مقاومة  يف  الوطني"  "ال�ضلوك  وك����رب  ال���ق���د����ض،  يف 
ال����دول  وط���ال���ب  غ�����زة،  ق���ط���اع  ع��ل��ى  العدوان" االأخ�����ري 
على  الفل�ضطينيني  ق��درة  ب�"دعم  واالإ�ضامية  العربية 
التعهد  تتوقف فتح وقياداتها عن  املقاومة" التي ال   ...
اأفرغتها  التي  اأو�ضلو  اتفاق  �ضروط  على  خروجها  بعدم 

من م�ضمونها.
"الثوري" اإىل  فتح  جمل�ض  تقد  مل  املقدمات  ه��ذه  لكن 
اخلروج ببيان يعلن فيه الثورة على االحتال ومقاومته، 
باال�ضتمرار  للحركة  املركزية  اللجنة  يفو�ض  ببيان  بل 
اإال  االأح��وال  اأف�ضل  ا�ضرتاتيجية ال ميكن و�ضفها يف  يف 
اأن  يعلون  يدعي  �ضراع"  ل"اإدارة  ا�ضرتاتيجية  بكونها 
عبا�ض "�ضريك" فيها، اأي اأن "الاقرار" كان هو القرار 

الذي اتخذته فتح.
عن  بالبعد  فتح  وق��ي��ادات  عبا�ض  اتهام  كذلك  ميكن  وال 
النب�ض الوطني ال�ضعبي. فبيانهم، على �ضبيل املثال، اأ�ضاد 
االحتال"،  منتجات  مقاطعة  اإىل  ال�ضعبي  "بالتعاطي 
ال�ضعبي" بدعوة  "التعاطي  هذا  دعم  عن  ا�ضتنكف  لكنه 
املمنوحة  والرتاخي�ض  التوكيات  كل  اإلغاء  اإىل  قاطعة 
لهذا الغر�ض من حكومة ووزارات "ال�ضلطة الفل�ضطينية" 

ال�ضترياد تلك املنتجات وتوزيعها فل�ضطينيا.
ودعوة البيان اإىل "تطوير هبة القد�ض" ال�ضعبية "بكافة 
ال�ضبل املمكنة" مثال اآخر، لكنها دعوة ا�ضتنكفت عن دعوة 
بالتوقف  االأمنية  الأجهزتها  اأوام��ر  اإ�ضدار  اإىل  ال�ضلطة 
عن عرقلة التوا�ضل ال�ضعبي مع هذه "الهبة" يف ال�ضفة 

الغربية.
وبينما اأعلن الرئي�ض يف املجل�ض اأن قيادته "ب�ضدد اتخاذ 
الدويل"  ال�ضعيد  على  ال��ازم��ة  القانونية  االإج����راءات 
حلماية امل�ضجد االأق�ضى، وحذر املجل�ض يف بيانه من اأن 
التق�ضيم  "لفر�ض  دولة االحتال  اإج��راءات تتخذها  اأي 
الزماين واملكاين يف امل�ضجد االأق�ضى ... �ضتفجر املنطقة 
بكاملها"، فاإن املجل�ض بداأ دورته واأنهاها من دون اتخاذ 

اأي قرار ملمو�ض يف هذا ال�ضدد.
لكن خري مثال ل�"الاقرار" الذي قرره املجل�ض الثوري 
لفتح يتمثل يف "تفوي�ض اللجنة املركزية للحركة اتخاذ 
اأي  "وقف  او�ضلو" مبا يف ذلك  اتفاق  بالتحلل من  ق��رار 
عاقة ر�ضمية نتجت عن اتفاق اأو�ضلو وكافة االلتزامات 

املرتتبة عليه".
لقد و�ضف ع�ضو مركزية فتح نبيل �ضعث "هذا القرار" 
يكون  �ضوف  وذل��ك  االحتال"،  مع  املواجهة  "قرار  باأنه 

يزال  ما  لكنه  فعا،  القرار  هذا  مثل  اتخذ  لو  �ضحيحا 
ال��غ��ي��ب، بالن�ضبة حل��رك��ة ف��ت��ح يف االأق���ل،  ق����رارا يف ع��ل��م 
ناهيك عن حقيقة اأن "املواجهة مع االحتال" التي اأ�ضار 
�ضعث اإليها تقت�ضي م�ضارا وطنيا خمتلفا جذريا ال تبدو 
موؤ�ضرات  اأو  ل��ه  حت�ضريات  اأو  ا�ضتعدادات  اأي  االأف���ق  يف 
اإليه ال من فتح وال من قياداتها وال من ف�ضائل منظمة 

التحرير املوؤتلفة معها.
"التفوي�ض  اإن هذا  اأمني مقبول  املجل�ض  �ضر  اأمني  قال 
لكن   ." املبداأ على  ولي�ض  فقط  بالتوقيت  تفوي�ض  ه��و 
احلقيقة املرة هي اأن املجل�ض الثوري قد ا�ضت�ضعر الرف�ض 
وقيادتها  ف��ت��ح  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأو���ض��ل��و  الت��ف��اق��ي��ات  ال�ضعبي 
ملتزمة بها من جانب واحد منذ توقيعها عام 1993، 

لكنه مل ي�ضدر قرارا ملزما "بالتحلل" منها.
"حتلل"  ب��اأي  يب�ضر  للرئا�ضة ال  "توقيت" القرار  وت��رك 
"اإدارة  ا�ضرتاتيجية  �ضوء  يف  منظور،  م��دى  اأي  يف  منها 
ال�ضراع" التي ما زالت الرئا�ضة متار�ضها، ويف �ضوء "ال 
القرار  ُت��رك  ال��ث��وري  للمجل�ض  �ضابقة  قرارات" مماثلة 

فيها للجنة املركزية ورئا�ضتها
ترك  ال�ضابقة  دورت��ه  يف  املجل�ض  ق��رر  املثال  �ضبيل  فعلى 
توقيت قرار االن�ضمام اإىل املعاهدات واملنظمات الدولية 
القرار  ه��ذا  يتخذا  مل  وهما  ورئي�ضها،  املركزية  للجنة 
اأكد  اأن املجل�ض يف بيان دورت��ه اجلديدة  حتى االآن، ومع 
فيه  ال�ضروع  يتوجب  فل�ضطيني  �ضيادي  "قرار  ه��ذا  اأن 
وا�ضتكمال اإجراءاته قبل نهاية العام اجلاري"، مل ي�ضدر 
عنه ما يفيد بتحويل الو�ضف التقريري لهذه احلقيقة 

اإىل قرار ملزم لرئا�ضة احلركة.
تقدم،  م��ا  على  بيانه  يف  املجل�ض  تناق�ضات  تقت�ضر  وال 
فتحذيره "من اأن عدم ا�ضطاع جمل�ض االأمن )الدويل( 
بواجباته جتاه اإنهاء االحتال االإ�ضرائيلي �ضيفتح املجال 
اأن  حقيقة  ال�ضام" يتجاهل  عملية  نهاية  اإع��ان  اأم��ام 
ما كان يجري طوال العقدين املن�ضرمني من الزمن ال 
يعدو كونه عملية �ضام من جانب فل�ضطيني واحد، مع 
املثل  اإىل راق�ضني كما يقول  "التانغو" يحتاج  اأن رق�ض 
الغربي، ناهيك عن حقيقة اأن كل "عملية الاقرار" التي 
مبوا�ضلة  قيادتها  تفو�ض  اإمن��ا  وقياداتها  فتح  متار�ضها 
عن  ال�ضادرة  املوؤ�ضرات  كل  اأن  وحقيقة  املنفرد،  رق�ضها 
هذه القيادة ت�ضري فقط اإىل اإ�ضرارها على اال�ضتمرار يف 

هذه الرق�ضة القاتلة وطنيا.
"دويل  حت��ال��ف  يوجهها  ال��ت��ي  "اجلوية"  ال�����ض��رب��ات  اإن 
االإ�ضامية"  "الدولة  اإىل  اأمريكية  بقيادة  عربي"   –
من  االآن  حتى  متنعها  مل  وال��ع��راق  �ضوريا  يف  )داع�����ض( 
ا�ضتمرار التو�ضع والتجنيد والقتال، والأنها �ضربات "من 
اجلو" فح�ضب توقع الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما اأن 
ثاث  عليها  التحالف  حرب  ت�ضتمر 
���ض��ن��وات وق���ال غ���ريه اإن��ه��ا ق��د متتد 

لثاثني �ضنة.
واملعارك  فاحلروب  وا�ضح،  والدر�ض 
الطائرات  االأر���ض ال يف  حت�ضم على 
اإىل  ال���ت���ي حت��ل��ق م���ن حم��ف��ل دويل 
اآخر، واملحافل الدولية ال تقرر اإال ما 
تعك�ضه موازين القوى على االأر�ض، 
وعلى االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة ما 
زال االحتال وحده هو الذي يتخذ 
"الاقرار  قرارات للتنفيذ، وما زال 
ال�ضعيد  "على  الفل�ضطيني" يبحث 
الدويل" عما يقرر ح�ضما لن يتحقق 
ق��رار  دون  م��ن  املحتلة  االأر����ض  على 
فل�ضطيني بالعمل فوقها وحتتها ويف 
�ضمائها وعلى حدودها ومن جوارها 

اأوال ... واأخريا.

هاني نقشبندي

تذهب اىل �ضالون احلاقة، في�ضاألك العامل فيه: 
باهلل عليك كيف ا�ضتطاع تنظيم داع�ض اأن ي�ضيطر 

بهذه ال�ضرعة؟
تذهب اىل �ضوق اخل�ضار، فيطل عليك ال�ضوؤال ذاته 
ميكانيكي  اىل  تذهب  والطماطم.  اخليار  بني  من 
ال�����ض��وؤال وال�����ض��واد يلطخ يديه  ال�����ض��ي��ارات، ف��ي��ك��رر 
اأ�ضئلتهم جواب خمفي  ي�ضاألون ويف  وجبينه. كلهم 
�ضهيونية،  اأمريكية  �ضنيعة  اإال  ه��و  م��ا  داع�����ض  اأن 
وال�ضاح  امل��ال  على  التنظيم  ح�ضول  تف�ضري  ما  اإذ 

وال�ضيطرة ال�ضريعة على اأقاليم ومدن منيعة؟
االإع���ت���ق���اد ب���ذل���ك، يف راأي�������ي، ي��ج��ان��ب احل��ق��ي��ق��ة. 
اأت���ى م��ن ف���راغ، ذل��ك ان ن�ضف  فتنظيم داع�����ض م��ا 
اإىل  وانظروا  داع�ض،  يكون  يكاد  االإ�ضامي  العامل 
التطرف  ين�ضاأ  ثانيا،  اأوال.  وه��ذا  ومدار�ضنا.  كتبنا 
وه��و  ال��ف��و���ض��وي.  اأو  املمنهج  الت�ضتت  م��ن  ج��و  يف 
كيف  ان��ظ��روا  حاليا.  االإ�ضامي  العامل  يعي�ضه  ما 
االأخ�����ري. الأول  االأ���ض��ح��ى  امل�����ض��ل��م��ون بعيد  اح��ت��ف��ل 
مرة يف التاريخ، رمبا، يحتفل امل�ضلمون بعيد واحد 
ال�����ض��ع��ودي��ة واخلليج  يف ث��اث��ة ت��واق��ي��ت خم��ل��ت��ف��ة. 
االأح���د،  ي��وم  افريقيا  و���ض��م��ال  امل��غ��رب  ال�ضبت،  ي��وم 
وباك�ضتان وما جاورها يوم االإثنني. كيف اإذا ال ين�ضاأ 
التطرف و�ضط هذا التخبط يف اختيار تاريخ ب�ضيط 
وعلمي؟ احلري بنا ال اأن ن�ضاأل كيف ظهر التنظيم، 

بل ملاذا تاأخر ظهوره حتى اليوم؟
هناك  يكون  ان  م�ضلحته  من  فلي�ض  ال��غ��رب..  اأم��ا 
جاليات  الغرب  هذا  ففي  ب�ضيط.  وال�ضبب  داع�ض. 
ملنظمة  درا���ض��ة  ففي  ج���دا.  ك��ث��رية  ك��ث��رية.  م�ضلمة 
عن  ي��زي��د  م��ا  اأن  ق���درت  للجميع"  "عدالة  ا�ضمها 
45 مليون م�ضلم يعي�ضون يف اوروبا. وهوؤالء لي�ضوا 
مواطنون.  كلهم  ب��ل  ع��اب��ري��ن،  اأو  �ضائحني  جم��رد 

اأ���ض��ول��ه��م ع��رب��ي��ة يف اأك���ره���م، ل��ك��ن��ه��م م��واط��ن��ون 
الغربيني  م��ع  احل��ق��وق  بنف�ض  يتمتعون  غ��رب��ي��ون 
يدعم  او  ليخلق  بالغباء  الغرب  ولي�ض  االأ�ضليني. 
العن�ضرية  ال��ن��ع��رات  اإح��ي��اء  على  ق���ادر  ه��و  تنظيما 
ين�ضد حريقا يف  ال��ذي  اأوروب���ا، فمن  والطائفية يف 
داره، او يف حديقته اخللفية او االأمامية؟ من يريد 
يف الغرب اليوم، حربا يقتل فيها الفرن�ضي فرن�ضيا، 
واالأجنليزي اجنليزيا؟ لقد ا�ضارت درا�ضات حديثة 
ال��غ��رب، فهل  لاإ�ضام يف  الرف�ض  وت��رية  اإىل منو 
ال��ذي هو  الغرب  ال��غ��رب؟ ال... الأن  ه��ذا ما يريده 
اإال ان  رمب��ا يرف�ض االإ���ض��ام، وال يريده، ال ميلك 
اأبناءه،  يحرتمه، لي�ض حبا به ولكن الأن جزءا من 
يقبل  ل��ن  عليه،  ومتدين.  م�ضلم  ه��و  كبري،  وج��زء 
بحرب اأهلية ب�ضبب الدين، والدين حتديدا. فلهذا 
الغرب تاريخ اأكر عمقا منا يف حماربة العن�ضرية، 
التاريخ  م���رارة  خا�ض  اأجلها  فمن  منها.  ع��ان��اه  مل��ا 
واحلرب، من حروب املائة عام الدينية، اإىل حمارق 
يف  والعن�ضرية  الفكر،  يف  التطرف  النازية.  هتلر 
نعم..  والعقاء.  اأوروب���ا  ع��دوة  دوم��ا  كانت  الفعل، 
يف  مكان  كل  يف  هي  كما  الغرب  يف  عن�ضرية  هناك 
العامل، لكن القانون الذي يحرمها هناك، ويجرم 
�ضاحبها، ال يفعل ال�ضيء ذاته يف بادنا االإ�ضامية 
والعربية، حيث يتعاظم الكره �ضد كل ما هو غري 
اإ�ضامي حتى مع املواطنني ال�ضاحلني من ديانات 
العراق و�ضوريا وم�ضر �ضوى  وطوائف اخرى، وما 
جهلنا،  ن��ح��ن،  تطرفنا  ب�ضبب  ن�ضاأ  داع�����ض  من���اذج. 

و�ضتاتنا.
ال��ذي ع�ضت فيه وعرفته،  ال��غ��رب  ع��ن  اداف���ع  ل�ضت 
اإليه  انتمي  ال��ذي  االإ�ضامي  اأداف��ع عن عاملنا  ول��ن 
ما  خا�ضة  لكن  ويعي�ض.  يفكر  ه��و  كيف  وخ��ربت 
التهم  واإل��ق��اء  امل�ضوؤولية،  التهرب من  اأن  هو  اأق��ول 

على االآخرين، �ضيفاقم املاأ�ضاة لي�ض اإال..

الال إقرار الفلسطيني

من ورائك يا داعش؟

كاريكاتير



العراقية/ بغداد…

ال�شعر  اأهمية  اإىل  الأت��رو���ش��ي  ف��وزي  الثقافة،  وزارة  وكيل  اأك��د 
واإّن  وب��اأب��ن��ائ��ه،  ب��ال��وط��ن  اخل��ا���ش��ة  الق�شايا  وت��وث��ي��ق  ر���ش��د  يف 
للكلمة54 وال�شعر والغناء واملو�شيقى تاأثرياً ليقل عن تاأثري 
اأقامته  الذي  والغنائي  ال�شعري  املهرجان  ذلك يف  ال�شالح، جاء 
دار الثقافة والن�شر الكوردية يف وزارة الثقافة بعنوان )مهرجان 

التاآخي والوحدة الوطنية لل�شعر( يف فندق بغداد.
واأ�شاف اإىل اإّن للمراأة دوراً ل يقل عن دور الرجل بل يتجاوزه يف 
بع�ض الأحيان يف الجناز والعطاء م�شدداً على اأهمية مواجهة 
خطر الإرهاب املحدق بالعراق وتراثه وح�شارته وا�شتهدافه لكّل 

مكونات واأطياف ال�شعب العراقي.
ليلى  الكوردية،  والن�شر  الثقافة  دار  اأك��دت مديرة  ومن جانبها 
التي  واملهرجانات  الن�شاطات  اقامة  على  داأب��ت  ال��دار  اأّن  خزعل 
ال�شعب  ب��ن  ال��ت��الح��م  روح  م��ن  وت��رف��ع  الوطنية  اللحمة  ت��ع��زز 
الت�شامن  ث��ق��اف��ة  وا���ش��اع��ة  ال��ب��ا���ش��ل  جي�شه  واأب���ن���اء  ال��ع��راق��ي 
ال�شعب كافة  اأطياف و�شرائح  والقوا�شم الوطنية امل�شرتكة بن 
اإل  اأّن تواجدنا اليوم يف هذا الكرنفال ال�شعري ما هو  م�شيفة 
اأع��داء  مواجهة  يف  ت��اأث��رياً  والر�شا�شة  للكلمة  اأّن  على  تاأكيد 
اليوم  ه��ذا  خزعل  ليلى  وع��دت  وب�شعبه  به  واملرتب�شن  العراق 
متميزاً اإذ اجتمعت القلوب فيه على حب العراق، لذا ميثل هذا 

املهرجان ر�شالة يف الوحدة الوطنية.
الثقافة،  وزارة  وكيل  ح�شره  ال��ذي  املهرجان  فعاليات  ب��داأت  ثم 
الثقايف  ب��ال�����ش��اأن  املهتمن  م��ن  غ��ف��ري  وج��م��ع  ال��دل��ي��م��ي  مهند 
العراقي باإلقاء ق�شائد على اأنغام اآلة الناي، ومن هوؤلء ال�شعراء 
املالكي  واي��ه��اب  كركوكي  عبد  �شباح  ق�شائدهم:  األ��ق��وا  ال��ذي 

وزينب ال�شايف و�شامل خماين وظاهر فيلي وجا�شم غريب.
ويف نهاية املهرجان قدمت فرقة “دار ال�شالم” للرتاث العراقي 
اأغاين تراثية عربية وكوردية ومقاطع مو�شيقية وتقدمي دبكات 

كوردية.
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العراقية - اسماعيل الراشد

كل يوم أصبح فيه وأمسي وأنا أمر على الطريق يستوقفني منظر 
بقميص  المغلف  الزمن  في  التوحش  بهمجية  المذبوح  النخيل 
الدين منذ الحرب العراقية االيرانية  وحتى يومنا هذا لم يختلف 
ير الوجوه المتحاربة ، القتل 

ّ
فيه القتل لهذه المخلوقة سوى تغ

للبشر  والشجر وتهشيم الحجر أصبحت متالزمة وحالة معتادة 
في بلدنا..

وبن الفينة والفينة نرى من يذكر 
م��ا ت��ت��ع��ر���ض ل��ه ال��ن��خ��ل��ة م��ن القلع 
واحل�������رق وم�����ن ت���ن���اق�������ض اأع�����داده�����ا  
م��ن خ�ض   ه��ن��اك  اأن  اأذك���ر  ل  لكنني 
بالتج�شيد  اخل��ل��ل  ل��ه��ذا  وت��ع��ر���ض 
ب���امل���ادي امل��ل��م��و���ض و���ش��ك��ب ف��ي��ه من 
ع�����ش��ارة روح�����ه ووج����دان����ه ب��اأ���ش��ل��وب 
احلجة  يقن  وب��ق��وة  وجميل  مهذب 
فالنخلة   ، فليح  نادية  الفنانة  غري 
)والنخل  ا�شمها  ال��ق��راآن  �شم  ال��ت��ي 
ال��ع�����ش��ف  ذو  واحل�����ب  الأك����م����ام  ذات 
وال����ري����ح����ان( )وه�������زي ال���ي���ك ب��ج��ذع 
رطبا" جنيا  عليك  ت�شاقط  النخلة 
وقيل   ) عينا  وق���ري  وا���ش��رب��ي  فكلي 
ولعل  الكثري  واأخالقها  جمالها  عن 
قول معلم الب�شرية امل�شطفى �شلى 
عمتكم  اأك���رم���وا   ( و���ش��ل��م  عليه  اهلل 
ويف  ملكانتها  ان�شاف  خ��ري   ) النخلة 
�شنوات احل�شار الظامل على ال�شعب 
النخلة يف احلفاظ  ا�شهمت  العراقي 
ال��ع��راق��ي��ن  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأرواح  ع��ل��ى 
ك���ان���وا  م����ن  اأحيانا"  م���ن���ا  ي��ط��ل��ب   ،
يكربوننا �شنا" اأن نكون مت�شاحمن 

لكنها  باحلجر  ترميها  النخلة  مثل 
، ومنذ  ترد عليك بثمر طيب كرمي 
طفولتنا نعرف فائدة كل جزء منها 
غري الرطب واجلمار الّذي يتغزل به 
للمراأة اجلميلة وانواعها التي تقارب 
والطعم   ال�شكل  يف  ن��وع  اخلم�شمائة 
العامل   ا�شواق  ت�شدر اىل كل  واللون 
واأّل��ل��وز  اجل��وز  اليها  وم�شافاً  مزينة 
مل  التي  النكهات  وبع�ض  وال�شم�شم 
ك�شابق عهدها  كانت  كما  اليوم  تعد 

من اأعداد وانواع   .
قاعة حوار العتيدة  للفنون امل�شرقة 
يف زمن العتمة والتي ازدانت جدرانها 
ن��ادي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ب��اأع��م��ال  وم�شاحتها 
ك��ان��ت اأق�����رب م���ا ت��ك��ون اىل ت��ظ��اه��رة  
ي��ت��ح��داه��ا لتج�شيد زم��ن  ت��زي��ح م��ن 
ع����راق����ي م�������ش���ك���وت ع���ن���ه يف ه��دي��ر 
والدم  الدموع  فيه  اختلطت  موجات 
العراقي مع �شكوى كل اأنواع ال�شجر 
الذي يقتل كل يوم بكل و�شائل القتل 
الأنباري  الطفل  ذاك��رة  عن  وليغيب 
الربتقالت  بيديه  مي�شك  كان  الذي 
وخلفه �شجرتها وباقي الب�شتان وهو 

ونعم  اهلل  )ح�شبنا  وي��ق��ول  ي��ح��رتق 
الفولدر  يف  ن��ادي��ه  الفنانة  ال��وك��ي��ل(، 
وحديثي معها فاإنها تعترب التفاعل 
م���ع امل��ح��ي��ط اظ���ه���ار ل��ل��ن��ت��اج ال��ف��ن��ي 
النخلة  وان  الفنان  حل�ض  وحت��ري��ك 
التي اخذت حيزا يف الثقافة العراقية 
وهو احد جتاربها ال�شابقة وجزءاً من 
م��وؤمل��ه وه��ي يف ت�شور  ذاك���رة عراقية 
ال��ف��ن��ان��ة وذه���ول���ه���ا ���ش��ق��وط ل��ب��غ��داد 

وللنظام والإن�شانية جميعها .
لكن   وتتهاوى  الأنظمة  ت�شقط   قد 
العريقة ل ت�شقط  ولكنها قد  املدن 
�شاخمة"  ت��ق��ف  اأحيانا"  ث��م  ت��ك��ب��وا 
اأقوى من الأول وهذا ديدن الفر�شان 
حال  يكن  مل   ، �شاعدين  يرتجلون 
جنكيز  ت��ت��ار  اغتالها   عندما  ب��غ��داد 
خ���ان  اأح�����ش��ن م��ن ح��ال��ه��ا ال��ي��وم ومل 

تتار  ب��غ��داد عندما غ��زاه��ا  يكن ح��ال 
اليوم   اأح�شن من حالها  بو�ض  ج��ورج 

ت�شتمد  �شاخمة  تعود  دائما"  لكنها 
قوتها من عروقها )ال�شباح ( الغائرة 
يف عمق تاأريخها  لت�شرق من جديد 
بعطاء  عليها  وتفي�ض  الدنيا  على 
م��ب��دع��ي��ه��ا م���ن ال��ف��ن��ان��ن والأدب�������اء 
يفر�شون  الّذين  وال�شعراء  والعلماء 
وجودهم على كل اأنواع  املجال�ض فاذا 
كان هذا هو حال بغداد العنقاء التي 
تخرج من حتت رماد النار فكيف هو 

حال العراق بلد بعمر التاأريخ .  
باأنامل  ق��رب��ت  فليح  ن��ادي��ة  الفنانة   
رقيقة وبجمالية احتوت األوان ومواد 
هذه ال�شجرة  لتت�شمن  املعاين املراد 
اعمال  بع�شها  املتلقي  اىل  اي�شالها 
م�شافا  النخيل  ك���رب  ع��ل��ى  نحتية 
ال��ي��ه��ا م���ع���اين م���ن الأل��������وان وامل�����واد 
ال�شعفة  ان��ح��ن��اء   وبنهايات  الخ���رى 
اىل  اإ�شافة"  الأمل   معنى  لتعطي 
اللوحات  بع�ض هذه  لوحات جدارية 
عمال"  جهتيها  من  لت�شاهد  علقت 
ان  ال��ل��وح��ات  اأغ��ل��ب  فنيا" اآخ���ر لكن 
كل  عليها  ادخلت  فقد  كلها  تكن  مل 
الأ�شياء  التي  حتتويها هذه ال�شجرة 
من جريد واألياف واأوراق ال�شعفة  ومل 
يغب عن بع�ض اللوحات اأن تت�شمن  
اأو اخل��واء للمعنى  التمر) احل�شف ( 

احلقيقي لأ�شل هذه ال�شجرة . 
الفكرة واملعرو�ض منها هو  ان عموم 
تفاعل وجداين يف اأحد جوانب املاأ�شاة 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ه��ذا 
البلد وعملية حمو هويته وتدمريه 
وهو فعل يجب اأن تعرفه كل �شعوب 
العامل وكل اخلريين املحبن للحياة 
وال�����ش��الم م��ن خ��الل  حمتويات هذا 
املعر�ض وكل الأن�شطة التي ت�شبهه .

في معرض الفنانة نادية فليح

استذكــــار لعمتنـــــــا النخلـــة
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فوزي األتروشي: للشعر أهمية في 
رصد وتوثيق القضايا الخاصة بالوطن

اضــــاءات

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

للعراق اكلوبنه كلها وفاء 
هاي ار�ض  النور ار�ض النبياء 

واحد اجنوب و�شمال 
وماي نهرينه زلل 

ومن حروف ا�شمه ظهر اول �شياء
  ***********

للعراق املا يحكمه الجنبي
ل�شعبي الواحد املحرو�ض البي

ياغيوم الغازية عنه اغربي 
و�شوتنه انو�شله اىل اعنان ال�شماء

كلمة في قصيدة
مر علّي �شجيتك �شبعني موت ...حسن الخزاعي

              واهلل  ليه�شه منك ماتبت 
خ�شرنلي اعيون يلغايل بكفاي

                  حتى ما اتعب وكل �شاعة التفت
ع�شرتك جانت ظفريه اجبريه حيل 

                   و�شلتت فركاك من ن�شها �شلت 
ردت حبك رغم كل ال�شائبات 

               وف�شلت حبك على اعناد الوكت

�شكد حجي جابويل عنك مار�شيت
                   وما قبلت ا�شتمع للكال وكلت

 *****
حطو اكبالك ذهب بيه قايظوك 

                 وما اجه ابالك جناين وخمجلت 
�شنو هو الذهب خاطر بيه ا�شيع 

                 ولهفه العا�شك على موده بعت 
يلبعتني بوكت انته البيه رخي�ض 

                وانه ارخ�شك حرم لو فكرت 
ولتظن بعدك دمع اهمل اهواي 

                 ولتظن بالفركة حيل امترمرت 
*****

عادي يخل�ض يومي �شحكة باثر ليل 
              ويجي وجهك لو بذكراك ا�شكرت 

وابتديها ابيا حرمية وبيها نار 
           واختتمهه هنا مين جنه وجنت 

مصطفى البهادلييلبعتني

باعدين زماين �شبدي انه اوياك
           كلي ا�شلون ميته �شوكت نتالكه

يلعا يفني حّي ابن�ض مكابر موت
           ما ح�شيت روحي اعليك م�شتاكه

اجيت بلهفتك �شايل خناجر طي�ض 
              الفهن عالظهر واحتزم ابطاكه 

�شميتك نف�ض من فتحت التابوت
             و�شعت من عندي غ�شه ابركبه الناكه 

�شعلتك �شمعه ت�شوي بكر�شة جويريد

             و�شويتك نهار بدمعه حراكه 
ردت منك حمنه والدة مفقود

           و�شميتك هدف من عن تفاكه
*****

�شيعتك مطر من غيمه فوك البور
          مطرت والعطا�شه اعليك �شباكه

تره روح ال�شمج خنكته ابن�ض املاي
           اذا روحه غريب متره وب�شاكه 

�شفت مي باب بيتك نا�ض �شمتانن

            و�شفايف تبت�شم وجفوف �شفاكه 
بيا�ض كليبي هزه ابدلتك مطبوع

               حكته بكيف نا�ض ل�شمعته معتازه
ط�شيتك ورد وبزفة ام وحيد

               وتهت ياقوته مني ب�شوك فرازه
دخيلك كايف رديل الذله �شعبه اهواي

                    على وادم ابد مامرت ابعازه
ل واين زماين وكعداين اكعود

            �شاب ومن م�شيت انطوين عكازه

بالل الجبوريعروس البرزخ

كلبي من ي�شوفك ينفتح باب 
                 يرا�شف كل �شلع معبار جللك

يندهك دو�ض فوك الروح لتهاب
                ل�شان ال�شعر مايكدر يزعلك

�شهل �شنيت طبعك وي الحباب 
                لن الكيت كل�ض وعر �شهلك

يطوف اهاللنه جان اعله دارك 
               يتمناك جنمه ابلون عيده

طلع من طور كوكبنه مدارك
          جف رجواك لت�شدك يعيده

ثمينه درتي تر�شاهه تن�شاب 
           ما واحد عليهه ج�شر قبلك

ا�شو جنك ن�شيت؟ الزمن دولب 
       مثل مال �شعدك  لبدينزلك

بعد �شتفيد �شيحات اعتذارك 
         وانته بالدرب نا�شب مكيده

ام�شح عن مناكبنه غبارك
          ن�شز فو كحلتنه اجلديده  

كريم البديري وصالك وعر

راح ا�شيح اب�شوت عايل 
                     انه احبك وانته غايل

ت�شوه كل الدنيه عندي
                انته حبي وانته ودي 
          بعيني غريك ما حاليل

راح ا�شيح بعايل �شوتي 
                 انته عمري وانته موتي

انته �شعفي وانته قوتي 
           غريك ابعل دنيه مايل 

راح ا�شيح اب�شوت  عايل 
 *******

راح انوب ابوجع روحي
         وانته ت�شمع �شدى نوحي

ومن انوح اتنز جروحي 
             بلجي ترحم هذا حايل 

راح ا�شيح اب�شوت عايل 

      خلي كل الدنيا ت�شمع 
             خلي عيني دموع تدمع

غري حبك لما اطمع 
              يروحي افديك وحاليل 

راح ا�شيح ب�شوت عايل 
*******      

راح اكل للنا�ض احبك 
               وكلبي يتنه عطف كلبك

واف�شح ا�شراري واعذبك
             وتعرف النا�ض ال�شده بايل 

     راح ا�شيح اب�شوت عايل 
راح ا�شيح واحجي �شري

                بحبك انته �شاع عمري
ويعرف املا جان يدري 

          منك انته ان�شكم حايل
راح ا�شيح ب�شوت عايل

خليل ابراهيم الصالحي صرخه حب

ياكلبي املا�شكت فر�شة ...�شجن بيك
وياغري احلركة واحل�شره ..�شجن بيك
اعرفك هو ابد �شاحي ..�شي جن بيك

مو�شاحي اليحب للغري اآذيه
 **********

عك�ض ميلت زمنه .زمال زمناك 
ولن بالطيبة زدنه ..مالزمناك

انه وجفوف اديه مالزمناك
كلت وكت احلالل ات�شري اليه

اصيل االصيل ابوذيات

العراقية/ بغداد…
العدد  الثقافة  وزارة  يف  الأط��ف��ال  ثقافة  دار  ع��ن  ���ش��در 
اجل����دي����د م����ن جم���ل���ة )جم���ل���ت���ي( وه�����ي جم���ل���ة ���ش��ه��ري��ة 
. وق��د  ���ش��ن��ة   6-12 م���ن ع��م��ر  ل���الأط���ف���ال  خم�����ش�����ش��ة 
فيه  ون��ق��را  اأحبتي  ب��اب  ومنها  الثابتة  الأب���واب  ت�شمنت 
وفيها  ج��ح��ا  ي��وم��ي��ات  م��ه��دي/  �شفيق  ظلي(بقلم  )اأي����ن 
ق�����ش��ة جميلة ح���ول ت��ع��ل��م ���ش��ئ م��ف��ي��د يف اأوق�����ات ال��ف��راغ 
جميلة  ق�شة  الغابة  مفكرة  وب��اب  القا�شي.  عايدة  بقلم 
العبا�ض،  عبد  وج��دان  كتابة  بيننا(  خ�شومة  بعنوان)ل 

الأ�شدقاء  بن  العتذار  منها  نتعلم  حكمت  اإيفان  ر�شوم 
اإع��داد مائدة  كانت من  الأ�شياء  باب حكاية  .اأم��ا  وقبوله 
)عربة  تاريخ  عن  لنا  حتدثت  �شفيق  حنان  كرمي،ر�شوم 
الت�شوق( ونطالع يف باب ح�شارة العراق )اأنواع اللغات يف 
بالد الرافدين( ا�شتعمل اخلط امل�شماري لتدوين لغتن 
اأ�شا�شيتن يف بالد الرافدين هما :اللغة ال�شومرية وهي 
ثم  �شورية  بدايتها  فكانت  �شومر  بالد  ا�شتعملت يف  لغة 
اأ�شبحت رمزية اأي ا�شتعملت الرموز يف الكتابة وا�شتمرت 
حقبة طويلة من الزمن ابتداءاً من ع�شر فجر احل�شارة 
وحتى نهاية �شاللة اأور الثالثة اأخر ال�شاللت ال�شومرية 

لغة  كانت  التي  بالبابلية  ال�شومرية  اللغة  ا�شتبدلت  ثم 
تدريجيا  بال�شمحالل  ال�شومرية  اأخ��ذت  ثم  المورين 
فحلت حملها اللغة الأكدية. اأما اللغة الثانية هي اللغة 
م�شابهة  وه��ي  والآ�شورية  البابلية  فرعان  ولها  الكدية 
ب�شعوبتها  تتميز  الآ���ش��وري��ة  اأن  غ��ري  لل�شومرية  قلياًل 
ع��ن ال�����ش��وم��ري��ة.وك��ان ه���ذا امل��و���ش��وع م��ن اإع�����داد اأزه����ار 
تاأخذنا  امل�شتك�شف  ب��اب  يف  و  ك��اظ��م.  جنان  ح��م��زة،ر���ش��وم 
)ختام غازي( يف رحلة اإىل مدينة اجلزائر واأخربتنا عن 
اأدبائها  اإىل  اإ�شافة  اأزيائها،  موقعها،معاملها،  مدنها،  اأهم 
و�شعرائها. و نطالع يف باب يوميات با�شمة كتابة حممد 

فهي  املفيدة  امها  لن�شائح  با�شمة  ت�شمع  مهدي،  حبيب 
باب  وهناك  منها.  اك��رب  هم  من  ك��الم  ت�شمع  طيبة  فتاة 
ور�شوم  اأفكار  الر�شم  نتعلم  كيف  وه��و  نحبه  كلنا  جميل 
حنان �شفيق. اأما باب اأبجدهوز فيتناول حروفنا العربية 
املكونة من )28( حرفاً وبع�ض معاين الأ�شماء العربية 
كتابة تغريد ح�شن. وباب م�شم�ض وقطار احلروف وهو 
باللغة  الكلمات  ال�شغار احل��روف وبع�ض  باب يتعلم منه 
النكليزية وهو من اإعداد زهرة البياتي. واأخريا )حكايات 
جدو(ق�شة بعنوان )مل اعد وحيداً( حتدثنا ماما ثريا يف 

حكايتها على النهو�ض مبكرين ونبذ الك�شل.

مجلتي …. اللغات في بالد الرافدين

العراقية/ بغداد…
ال�شوؤون  الكوادر الهند�شية والفنية يف ق�شم  اأجنزت 
)عيون  م�شروع  الثقافة  ل���وزارة  التابعة  الهند�شية 
امل�����اء ب���ن ال��ر���ش��اف��ة واجل�������ش���ر( يف ����ش���ارع امل��ت��ن��ب��ي 
الت�شكيلية وهي اجلهة  وبالتعاون مع دائرة الفنون 

امل�شتفيدة منه.
وافاد مندوب الق�شم العالمي يف وزارة الثقافة فائز 
حنون الذي واكب العملية ان امل�شروع ت�شمن اجناز 

ون�شب ثالث اعمال نحتية من مادة الربونز املطلي 
ن�شب  ولكل  املرمر  من  قاعدة  مع  الذهبي  باللون 
بروجكرتات  ن�شب  م��ع  داخ��ل��ه  م��ن  مائية  ن��اف��ورات 
منقطعة  جمالية  له  ليعطي  نحتي  عمل  كل  ح��ول 
بن�شب  وذل����ك  ت��ن��ف��ي��ذه مب��رح��ل��ت��ن  ، ومت  ال��ن��ظ��ري 
عملن نحتين يف �شارع املتنبي  القرب من متثاله .

الفكرية  للحرية  يرمز  الول  العمل  ان  اىل  وا�شار 
احلرية  ل�شعلة  جت��ري��دي��اً  �شكاًل  ويعك�ض  العراقية 
لفتا  احل��ري��ة(،  )طائر  وي�شمى  بغداد  يف  الثقافية 

النذري(  بغداد  )اإن���اء  ي�شمى  الثاين  العمل  ان  اىل 
الن��اء  �شكل  م��ن  م�شتلهماً  ن��ذري��اً  اإن����اٍء  اىل  وي��رم��ز 
النذري يف فن وادي الرافدين ويفي�ض باملاء املقد�ض 
الروحي،  وال�شمو  والع�شق  الدميومة  فكرة  ويعك�ض 
واحلكمة  اخلالدين  وال��ف��رات  دجلة  لنهري  ويرمز 
ال�شومرية القدمية وعلى �شطحه حمفور جزء من 

ن�ض اخللود مللحمة كلكام�ض.
ي�شار اىل اأن الفنان العراقي ابراهيم ر�شيد هو من 
قام بت�شميم وتنفيذ هذه العمال النحتية الثالثة.

ثالث تحف فنية تزين المتنبي
العراقية/ متابعة…

ب��رن��ام��ج  ع�����ش��اف، جن��م  الفل�شطيني حم��م��د  امل��ط��رب  ح��ر���ض 
الإعدادية  يون�ض  زيارة مدر�شة خان  على   ،Arab Idol 2“

للبنات التابعة لالأونروا خالل زيارته احلالية لقطاع غزة.
الطالبات  ي�����ش��ارك  وه��و  ل��ه  بفيديو  ج��م��ه��وره  ع�شاف  و���ش��ارك 
على  الإجابة  يف  عليهن  التفوق  ويحاول  الدرا�شية  ح�ش�شهن 
خالل  وذل���ك  ال��درا���ش��ة،  ح��ب  على  لتحفيزهن  املعلمة،  اأ�شئلة 

جولته يف غزة بعد العتداء الإ�شرائيلي عليها الأخري.

محمد عساف يشارك تلميذات 
“خان يونس” حصصهن
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حتظى بعرو�ض مغرية ت�ساهم يف حت�سني دخلك املادي ويبت�سم لك 
اأن يحمل  احلظ وياأتيك بالأخبار ال�ساّرة مّمن مل تتوقع منه يوماً 
اإليك ما يزرع الأمل يف نف�سك،  ل تتخذ اأي خطوة جديدة ما دمت 
ت�سعر بعجزك عن التوا�سل مع ال�سريك، ل تعقد الأمور على نف�سك 

وتدخل يف متاهات تثري ع�سبيتك وتوترك.

ا يدفعك اىل  ت�سعر بالرتباك وتخاف على موقع اأو عالقة، لكّنه اي�سً
ارتكاب بع�ض اعمال التهّور و�سوء تقدير قدراتك، ل ت�ستفز ال�سريك 
امل�سكالت  باختالق  ت�سمح  ل  احلالية  فالظروف  مت�سّددة  مبواقف 
لأّن الغيوم قد ت�سبح داكنة، ت�سعى جاهداً لإقناع العائلة مبرافقتك 

يف رحلة ترفيهية، على الرغم من تو�سيحك لهم اأهميتها �سحياً.

اأن��ك  وخ�سو�سا  جم���دداً،  ال�سوء  دائ���رة  اإىل  تعيدك  نوعية  خطوة 
واجهت يف اليام املا�سية تراجعاً لفتاً يف عملك، جتد نف�سك مندفعا 
باأنه  يعلمك  قد  لكّنه  ال�سريك،  جت��اه  م�ستقبلية  بخطوات  للقيام 
املمنوعات  لئحة  من  ال�سيء  بع�ض  تتذمر  بعد،  لذلك  جاهز  غري 

املفرو�سة عليك، لكنك لن تلبث اأن تقتنع بجدواها �سحياً.

يف  لالنطالق  لدي����������������ك  والن�س�����������اط  احليوي���������ة  من  ا�ستف��������د 
الرومن�سي���������ة  ت��ط��رق  ل��ن  جم��ال��ك،  يف  وال��ت��األ��ق  ج��دي��دة  م�����س��اري��ع 
واللهفة وم�ساعر احلب بابك بل تدخل من دون ا�ستئذان، قم ببع�ض 
الأن�سطة التي تتطلب منك ال�سري م�سافات والقيام بحركات تفيد 

اجل�سم

كما  وزيادتها،  النجاح  تاأمني فر�ض  على  ت�ساعد  العمل  امل�ساركة يف 
للعالقة  اأّي جن��اح  ال��زم��الء،  ب��ني  ال��ت��ام  الن�سجام  م��ن  ن��وع��اً  تخلق 
اأو  معيباً  لي�ض  وه��ذا  ال��ت��ن��ازلت،  بع�ض  تقدم  اأن  يلزمك  بال�سريك 
الد�سمة، ول �سيما يف  املاأكولت  الإكثار من تناول  مهيناً، ل حتاول 

وجبات الع�ساء.

تتهور كثرياً ب�سبب ال�سرعة يف اتخاذ القرارات املهمة، لذا عليك اأن 
اأن  اأف�سل، عليك  اأك��ر ح��ذراً يف ت�سرفاتك ل�سمان م�ستقبل  تكون 
تقوم مبا يتوجب جتاه ال�سريك، ول �سيما اأن هناك بع�ض احلقوق 
واملهنية،  احلياتية  الأم����ور  ب��ني  تخلط  ل  ت��زع��ج��ه،  ال��ت��ي  امل��ه��دورة 

وتفجر غ�سبك بوجه كل من ت�سادفه وت�ساب بانهيار ع�سبي.

حني تواجه مواقف حا�سمة ي�سيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم 
طوياًل لأّن الأ�سباب املوجبة �ستزول قريباً، عليك اأن تكون مت�ساحماً 
يبعدكما  م��ا  وه���ذا  ال�����س��ري��ك،  م��ع  امل�ساكل  بع�ض  ح��ل  م��ن  لتتمّكن 
ت��درك حجم العواقب الوخيمة التي  اأن��ت ل  عن الوقوع يف اخلطاأ، 

تتعر�ض لها يف حال تعر�ض و�سعك ال�سحي خللل ما.

العمل،  يف  الكبي���������ر  طموح���������������ك  من  للح�������د  متوا�سل����������ة  م�س����اع 
اأن���ت م�سمم عليه، ما  ل��ك��ّن ذل��ك ل��ن يثنيك ع��ن ال���س��ت��م��رار يف م��ا 
ي�����س��م��ره ل��ك ال�����س��ري��ك ق��د ي��ف��اج��ئ��ك، ل��ك��ن��ك ق����ادر ع��ل��ى ا�ستيعاب 
الأمور ب�سرعة، ت�ستفيد من يوم هادئ وت�ستغله ملمار�سة ن�ساطاتك 

الريا�سية املف�سلة.

تاأثريات اإيجابية وجّيدة على ال�سعيد املهني، يرتافق مع مطالبك 
ال�سريك  الأو�ساع مع  ت�سري  املن�سود،  املحقة وحتقيق هدفك  املالية 
من اأح�سن اإىل اأح�سن، بعد �سوء التفاهم الب�سبط الذي �ساد بينكما 
والتدخني  ال��ق��ه��وة  ���س��رب  م��ن  التخفيف  ال��ي��وم  ت��ق��رر منذ  اأخ����رياً، 

وتكثيف فرتة ممار�سة الريا�سة وخ�سو�ساً امل�سي �سباحاً.

تنقلب  اأه��داف��ك، فقد  اإىل  ال��و���س��ول  بغية  ال��زم��الء  لإب��ع��اد  ت�سَع  ل 
من  الن�سائح  تقّبل  اجل��الد،  كنت  بعدما  ال�سحية  وت�سبح  الأدوار 
على  الوحيد  وال��ق��ادر  منك  قرباً  الأك��ر  فهو  بها،  واعمل  ال�سريك 
اإح��م نف�سك من كل ما يعر�ض �سحتك  الأخ��ط��اء،  ارتكاب  جتنيبك 

للخطر، واخرت املاأكولت املفيدة.

الثقة مطلوبة يف العمل، وهي �ستفتح اأمامك جمالت متعددة واآفاقاً 
النهاية،  حتى  ال�سريك  ع��ن  للدفاع  ا�ستعدادك  تتوقعها،  تكن  مل 
كل  �ساعة  ا�سرتخ  قلبه،  يف  موقعك  ويعزز  حياتك  يف  فارقة  عالمة 
واإراحتك  اأع�سابك  بتهدئة  كفيل  ذلك  اليوغا،  متار�ض  وكاأنك  يوم 

من همومك الكثرية وال�ساغطة.

ب��داأت  التغيري  ري��اح  اأن  �سيما  ول  تخ�سك،  ل  ق�سايا  يف  تتدخل  ل 
تع�سف وتنذر بح�سم قريب، �سارع اإىل تلطيف الأجواء مع ال�سريك، 
ب��ع��د ال����رتدد ال���ذي اع����رتاك يف الأي����ام امل��ا���س��ي��ة ل��ئ��ال ت��دف��ع الثمن، 
�سحياً: �سمم على حماربة ال�سمنة، و�سع خطة للق�ساء عليها قبل 

بداية ف�سل ال�ستاء.

11إستراحة القارئ
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قالوا في العتاب
ما حك جلدك مثل ظفرك فتوىل اأنت جميع اأمرك

*****
اأيقنت اأن امل�ستحيل ثالثة الغول والعنقاء واخلل الوفى

*****
اأب��ق��ى، يقال عن من  اأر���س��اً قطع ول ظهراً  املُنبت ل  اإن 

يبالغ فى طلب ال�سئ حتى يفوته على نف�سه 
*****

خاطبوا النا�ض على قدر عقولهم
*****

العقل يقع  فاإن  اأ�سدقاء  اأم  اأع��داء كانوا  العقالء  جال�ض 
على العقل

*****
ما حك جلدك مثل ظفرك فتول اأنت جميع اأمرك 

*****
اللئيم  اأك��رم��ت  اأن��ت  واإن  الكرمي ملكته  اأك��رم��ت  ان��ت  اإذا 

متردا
*****

ل تنه عن خلق وتاأتي مثله عار عليك اإذا فعلت عظيم
*****

ومن هاب اأ�سباب املنايا ينلنه ولو رام اأ�سباب ال�سماء ب�سلم
*****

كلمات متقاطعة

عكبك ماليه احباب وان�سار
جفيت وكل �سرور الروح ون �سار
وين  ول��ك  ب�سيف هجرك  ت��دري 

�سار
بجفوف ال�سماته وك�سو بيه

*****
جثريه جروحي بغيابك �سرفه

بروحي وب�سطت حمد �سرفه
بنية بيت وخلو �سرفه

�سماته ومن جفيت �سغرو بيه
*****

فتك روحي ورغل ونف�سح يلوين
بيه وامل�سايب غزل يلوين

ماترجع عليك احل�سن يلوين

رحت واملوت ك�ض الباب اليه
*****

امياهد كوه اعني الروح وكفيت
ال��ن�����س��ر وب����درب����ك ان�����ه ا���س��ن��ني 

وكفيت
فهل تاتي عكب مارحت وكفيت

وعلي وخالفك ينكطون اليه

sms

ا�سلون  تعرف  اغثهم  ال�سمات  انه 
ار�سم بالدموع حلوك ت�سحك

*****
دورت ما خليت جلروحي بل�سم

لتن�سد على احلال ب�ض اهلل يعلم
*****

الثكيله بهل وكت ما تعجب النا�ض
تعجب نا�سنه الوكحه اخلفيفه

*****
كلبك �سار كيه اأنرت�ض ركاب

بال زحمه عليك اأطبكلي نازل
*****

ارد  ب�����ض  اأن��ت��ه ���س��ح زع���الن  اأدري 
ارا�سيك

ماترحم  وي���اي  قا�سي  اأن��ت��ه  لي�ض 
�سبيك

*****
���س��ت��ك��ول ه����م ب���ع���د ي���ح���ن ال��َك��ل��ب 

للملكه
�سدك لويحن بيدي اكطعه

*****
حمد اذاين ب�ض انت اذيت

واين ايل اعتربتك اغلى ان�سان
�سحيت لجلك بكل�سي ياحيف

ب���اي ي��ا اع��ز  ب��ك��ل وق��اح��ة  وكلتلي 
ان�سان

*****
م���رك���ب وال����ه����م����وم ث���ك���ال ���س��اع��ه 

وغركنا
علجرف خلي نفوج لتبعدنا

و�سفي  الأردين  ال���وزراء  رئي�ض  اغتيال   -  1971
التل على يد منظمة اأيلول الأ�سود يف القاهرة.

للوحدة  طرابل�ض  "بيان  على  التوقيع   -  1972
ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ي��م��ن  ج��م��ه��وري��ة  ب���ني  اليمنية" 

ال�سعبية واجلمهورية العربية اليمنية.
يف  ال���وزراء  رئا�سة  يتوىل  ميجور  ج��ون   -  1990

اململكة املتحدة.
على  للت�سويت  الرنويج  يف  عام  ا�ستفتاء   -  1994
النتيجة  وك��ان��ت  الأوروب����ي،  الحت���اد  اإىل  ان�سمامها 

رف�ض الن�سمام.
 16 يفرغ  ال�سويدي  اأمين  الأعمال  - رجل   2003
مدير  ويقتل  ذك��رى  املغنية  زوج��ت��ه  ج�سد  يف  طلقة 

اأعماله وزوجته ثم ينتحر.
الها�سمية عبد اهلل  الأردنية  اململكة  2004 - ملك 
ال��ث��اين ب��ن احل�����س��ني يعفي اأخ����اه الأم����ري ح��م��زة بن 

احل�سني من ولية العهد.
امل�سري  ال�سعب  جمل�ض  انتخابات  اإجراء   -  2010
والتي يتناف�ض فيها ما يقارب اخلم�سة اآلف مر�سح.

اأمريكي. ممثل  �ستيوارت،  جون   -  1962
اأجنويل. قدم  كرة  لعب  فغويريدو،   -  1972

اإيطايل. قدم  كرة  لعب  غرو�سو،  فابيو   -  1977
تون�سي. قدم  كرة  لعب  النفطي،  مهدي   -  1978

هيثم طمبل، لعب كرة قدم �سوداين.
قدم  كرة  مرمى  حار�ض  تايلور،  �ستيوارت   -  1980

اإجنليزي.
م�سرب  كرة  لعب  فازلني،  روجيه  اإدوارد   -  1983

فرن�سي.
اأمريكية. ممثلة  وين�ستد،  اإليزابيث  ماري   -  1984

1986 - بينجامني اأنغووا، لعب كرة قدم اإيفواري.
بلجيكي. قدم  كرة  لعب  بوياتا،  ديدريك   -  1990

اليوم  في التاريخ          28 تشرين االول - اكتوبر

مواليد هذا اليوم      28 تشرين االول - اكتوبر

لغز في صورة
)معكو�سة( ال�سكر  ق�سب  نبات  من  يوؤكل  الذي  اجلزء   - ميني   -  1

)كلمتان( اأبواب  اأو  نوافذ  فيه  لي�ض  بيت   -  2
قرنا  14 قبل  وحرمها  ال�سالم  األغاها   -  3

الزرع �سقاية   - �ساة  من  حرفان   -  4
خ�سم  - )معكو�سة(  اماراتية  نفط  �سركة   -  5

الوجه يف  ع�سو   - امل�ساء  هذا  من  متاأخر  وقت  يف   -  6
�ساهر ن�سف   - )كلمتان(  اإليه  احتجت  كلما  البحر  يف  ترميه  �سيء   -  7

مبني ن�سف   - هدى  غري  على  �سار  اأو  مهم   - اإجابة   -  8
املاء غلى   - يتحرك  اأن  دون  وبالعك�ض  عملك  اإىل  بيتك  من  يو�سلك   -  9

داري اأدخله  ل  و  مبايل  اأ�سرتيه    - فرقة  ن�سف   -  10

ال�سباح يف  ونور  توهج   - ميزان   -  1
الغربي التقليدي  اللبا�ض   - املاء  في�ض   -  2

المراء اأبو   - )معكو�سة(  ظالم   -  3
را�سد ن�سف   - احلروف  كل  جتمع  ولكنها  حروف   6 من  كلمة   -  4

احل�سان ي�سدره  الذي  ال�سوت   - للتمني   -  5
)معكو�سة(. احلجاج  على  ال�سرب  ماء  توزيع   - ق�سطة   -  6

احلياة �سر  فيه  �سائل   - القوم  علية   -  7
يف   - جلدية  مو�سيقية  الة   - وليدها  عن  الأم  وانف�سال  ارتباط  نقطة   -  8

ال�سلم املو�سيقي
مرات عدة  راأ�سه  على  �سربته  اإذا  اإل  ي�سري  ل  �سيء   -  9

ترى ل  ولكنها  واحدة  عني  لها   - جتمد  كثريا  �سخنته  اإذا   -  10

أقوال 
وحكم

حركوا عود ثقاب واحد فقط لكي ت�سبح العملية ال�سابقة �سحيحة ؟؟

عمودي

العراقية - اسماعيل الجميلي

املحلة وت�سمى يف بع�ض الدول العربية مثل م�سر و�سوريا 
باحلارة وقد ج�سدتها امل�سل�سالت ال�سورية)باب احلارة( 
كانت  لو  حتى  بالقرية  ليبيا  يف  وت�سمى  معناها  وقربت 
و�سط البلدة ، وخالل جتوايل يف الدول العربية ل�سنني 
طويلة مل اأجد هناك فرق بني �سلوك وطباع اأهل املحلة اأو 
احلارة يف الدول العربية �سوى �سكل املالب�ض والذي اأخذ 
ومتطلباته  العمل  �سكل  لتغري  الإفرجني  اللب�ض  اأغلبه 
تت�سف  ك��ل��ه��ا  لكنها  وامل�����س��ان��ع  امل����دن  م��راك��ز  خ��ا���س��ة يف 
ب�سفتي ال�سهامة والكرامة ، ويدخل �سمن هذه املعاين 
معيب  ماهو  لكل  واحل��ي��اء  الجتماعي  والتكافل  الكرم 
املظهر   �سكل  اآليف  لتتغري  متوارثة  اجتماعية  واأع��راف 
يت�سمون  اأ���س��خ��ا���ض  ي��وج��د  باملحلة  املحيط  اجل��و  ه��ذا   ،
الطلعة  منها  اح��رتام��ه  عليك  يفر�ض  القيادة  ب�سفات 
املهيبة والعقالنية يف الطرح والي�سر املادي ولي�ض الغنى 
الن�ساء  ي�سمل  بل  الرجال  على  يقت�سر هذا  ول  الكبري، 
مهيبة  وطلعة  القوية  بال�سخ�سية  يت�سمن  مل��ن  اأي�سا" 
ووقار يفر�ض على اجلميع احرتامه ، لكن زحف املدنية 
وتطور �سكل البناء لتوفر و�سائل التكييف والتربيد بداأ 

اأه��ل احل��ارات  يت�ساءل حيث هجر  �سكل احل��ارة وجوها 
�سكنهم اإىل بيوت كبرية خارج مراكز املدن التي حتولت 
وانت�سرت  وم�سانع  جتارية  وحمال  وفنادق  مطاعم  اإىل 
فيها ال�سقق ال�سكنية التي ت�سكنها العوائل والعزاب بدون 
اإحراج  والتي كان جمرد ذكر ا�سمها يثري اخلوف والعيب 

يف النفو�ض .
مل ي��ك��ن ال��ت��غ��ي��ري يف ���س��ك��ل امل��ح��ل��ة ق��د اأخ����ذ ���س��ك��ل طابع 
التحول الفجائي واإمنا كان هناك تطور يف البناء بداأ يف 
ال�سنا�سيل التي  الأربعينات من القرن املا�سي من بيوت 
ال�سيقة  املمرات  ذات  املحلة  بلكوناتها  يف  تكاد تتالم�ض 
التي توفر الدفء كما توفر الظل الذي يقي النا�ض من 
القيظ  بتوفر و�سائل التكييف قد �سرع يف بناء حمالت 
جديدة حتتوي على �سوارع عري�سة تت�سع ملرور �سيارتني 
 ) ال�سيلمان   ( احل��دي��د  م��ن  واأ�سقف  ال��ط��وب  م��ن  مبنية 
بالطوب  �سطوحها  تبلط    ) العقادة   ( ت�سمى   وال��ط��وب 
لتربيدها  املغرب  قبل  باملاء  ير�ض   ) األفر�سي   ( املفخور 
كما  ال�����س��ي��ف  يف  ال�����س��ط��وح  ف��ق  ال��ن��وم  عملية  ولت�سهيل 
حتتوي على فتحة يف و�سط الدار لدخول ال�سوء ، هذا 
البناء الذي يعترب اأو�سع واأكرب مل يغري �سلوك �ساكنيها 
امل�سالح  اأ�سحاب  مع  جتاورالبا�سوات  حيث  الجتماعي 
جديدة  مهن  اإىل  كاأ�سطوات  القدمية  املهن  اأرب���اب  م��ن 
 ، الكهربائية   الأج��ه��زة  وبع�ض  ال�سيارات  ت�سليح  مثل 

النفو�ض  لتزايد عدد  وذل��ك  ي�ستمر  اأي�سا" مل  لكن هذا 
وامل�سالح من  و�سائل اخلدمات  بتو�سع  املناطق  وازدح��ام 

حكومية  ودوائ�����ر  �سينما  ودور  وم�ست�سفيات  م���دار����ض 
فن�ساأت اأحياء جديدة متباعدة لكن �سلوك اأهل املحلة مل 
ينتقل معهم ،الذي بداأ يقت�سر يف بع�ض احلالت ملجرد 
ال�سالم واأحيانا" لتعرف اأ�سم جارك ولو بعد �سنوات من 

اجلرية .
اأح������داث وم���ت���غ���ريات  ك���ث���رية  مي��ك��ن اخ��ت�����س��ار ت��رك��زه��ا 
وتاأثريها العميق يف التحول اجلذري يف ال�سلوك املجتمعي 
العراقي خالل �سنة 1958 وما قبلها  وما تالها وهي 
منذ  العراقية  ال��دول��ة  هيكلة  يف  اجل���ذري  التحول  �سنة 
اإىل  ثم  د�ستوريه  ملكية  كدولة   1921 �سنة  اإن�سائها يف 
جمهورية وما �ساحب هذا التغيري من �سراع اجتماعي 
و�سيا�سي اأخذ اأحيانا" كثرية" الطابع الدموي ومل تنتهي 
د�ستوري  اأو  جمتمعي  ا�ستقرار  اإىل  هذه  التحول  عملية 
الدينية  الطائفية  ب���روز  اإىل  ا�سافة"  ه��ذا  يومنا  حتى 
وال�سيا�سية كاأ�سلوب للو�سول اإىل ال�سلطة وال�ستمرار يف 
توليها ، حيث كان هناك قبل ثورة متوز نوع من ال�ستقرار 
املجتمعي لثوابت �سنعها املجتمع العراقي خالل تاأريخه 
لبناء  بدايات  لت�سع  الد�ستورية  امللكية  وج��اءت  الطويل 
جمتمعي د�ستوري بعد انتهاء فرتة النتداب الربيطاين 
تخللتها  املجتمعية  العالقات  تنظم  قوانني  على  مبني 
جمتمعية  ومنظمات  خمتلفة  وتيارات  لأح��زاب  تكوينات 

ملطالبات م�ستمرة  بتعديالت.
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حين كانت المحلة بيتًا واحدًا
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طبع�����ت بمطابع شركة األنس للطباع�������ة والنش����ر

12
منوعات

عالم فسيح

ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ع��راق��ي��ة ���س��ذى ح�����س��ون 
"بع�ض الفنانات لديهن متابعون باملاليني، 
حيث  اأنف�سهن،  على  يكذبن  اأنهن  وبراأيي 
ع���دده  يقت�سر  ال��ط��رف��ني  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل 
اأم��ر غري طبيعي  األ��ف واألفني، وه��ذا  على 
والبع�ض منهن ينجذبن اىل هذا التهليل 

الوهمي، واأنا اأق�سم باهلل اأنني اأعمل بجهد 
م��ع ف��ري��ق ع��م��ل��ي ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
يوماً  يزيد  املتابعني يل  وعدد  الإجتماعي، 
واأ�سافت ح�سون خالل مقابلة  بعد يوم". 
م���ع ال��زم��ي��ل��ة ف�����دوى ال���رف���اع���ي يف جملة 
نادين، "يف النهاية هذه وجهة نظرهن مع 

اأن م��ا ي��ج��ري معه ن جم��رد ك��ذب��ة على 
يعتمدن  اأن  امل��ف��رو���ض  بينما  النف�ض، 

اإعالنية وت�سويقية جيدة  على خطة 
ب�سراء  ولي�ض  لأع��م��ال��ه��ن،  للرتويج 
متابع ين لن يقدموا اأو يوؤخروا يف 
م�سريتهن واإنت�سارهن وجناحهن".

شذى حسون: بعض الفنانات يكذبن على أنفسهن بنجاح وهمي على مواقع التواصل اإلجتماعي

رحلة  يف  لل�سفر  ت�ستعد  انها  اإلي�سا  الفنانة  اأعلنت   
طويلة اىل كرواتيا.

اأن  اأرادوا  اأزعج جمهورها لأنهم  �سفرها وغيابها  خرب 
يحتفلوا معها بعيد ميالدها الذي ي�سادف بعد ايام 

قليلة.
اإلي�سا من حمبيها ع��دم الن��زع��اج من  ب��دوره��ا طلبت 
المر لأنهم �سيحتفلون بعيد امليالد فور عودتها من 

�سفرها.
كل  "حب  اأغنية  كليب  فيديو  لط��الق  اإلي�سا  وت�ستعد 

حياتي" الذي �سورته مع املخرجة اأجني جمال.

جمهور اليسا مستاء بسبب 
مغادرتها لبنان

���ي ال���ن���ج���ار  ال����ف����ن����ان ال���������س����اب ع���ل
ي��خ��و���ض جت��رب��ة ج���دي���دة يف 

م�سواره الفني من خالل 
امل�������س���ل�������س���ل ال���ع���راق���ي 

تاأليف  ال����ورد(  )دن��ي��ا 
ع���������ب���������د الم��������������ري 
���س��م��خ��ي واخ������راج 

ج�����الل ك����ام����ل...
النجار  وو���س��ف 
ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة 
ب������ال������غ������ن������ي������ة 
وامل����م����ي����زة م��ع 
خم����رج ي��وؤم��ن 
ب���������ق���������درات���������ه 

وه��ي  �سخ�سية )خم��ل��ف(  اأج�����س��د  ح��دي��ث��ه:  وا����س���اف يف   ..
باأرها�سات وحمطات عديده ويعاين  �ساعر مير  �سخ�سية 
من الفقر وهو يعي�ض �سمن �سكان عمارة هي جزء من 
حمور امل�سل�سل .. وي�سيف :عملت على تقدمي مفاجاه 
من خالل ال�سخ�سيه واعتقد انها �ستكون جميله من 
خالل طريقه الداء ويبقى التقييم لكم ويبقى راأيكم 
خطاً  ال�سخ�سية  تت�سمن  كما   .. اهتمامي  حمط 
رومان�سياً ووجدانياً و�سالعب ال�سخ�سيه من خالل 
العمل  وي�����س��ارك يف بطولة  حم��وري��ن وج��دان��ي��ني. 
نخبة كبرية من النجوم من بينهم : جالل كامل 

�سمر حممد و حممد  و  الرحمن  عبد  �سناء  و 
ال��رح��ي��م وع��زي��ز ك���رمي وحممد  ح�سني ع��ب��د 
ها�سم .. ويتم ت�سوير العمل يف مواقع عدة 

من مدينة بغداد احلبيبة.

علي النجار شاعر معذب في )دنيا الورد(

لّبت النجمة نيللي كرمي دعوة مهرجان اأبو ظبي ال�سينمائي الدويل، 
بح�سور حفل انطالق دورته الثامنة، والذي اأقيم اخلمي�ض.

اأبو  هاين  الدكتور  التغذية  اأخ�سائي  زوجها  ب�سحبة  نيللي  وح�سرت 
النجا، يف واحدة من الإطاللت النادرة لهما �سويا.

يف  احل��م��راء  ال�سجادة  على  الن�ساء"  "�سجن  م�سل�سل  بطلة  وت��األ��ق��ت 
حفل افتتاح "اأبو ظبي ال�سينمائي" بف�ستان �سهرة اأ�سود مك�سوف من 

الكتفني.
افتتاح  حفل  ح�سروا  الذين  النجوم  اأب��رز  فمن  ك��رمي،  نيللي  وبخالف 
خويل،  ق�سي  ال�سوري  الفنان  الثامن  ال�سينمائي  ظبي  اأب��و  مهرجان 
واملخرج  بو�سي،  والفنانة  عبيد،  نبيلة  والنجمة  توفيق،  وليد  واملطرب 

مروان حامد، والفنانة ال�سورية �سالفة معمار، والفنان حممد كرمي.
وُعر�ض يف حفل افتتاح املهرجان فيلم "من األف اإىل باء"، ويروي ق�سة 3 
اأ�سدقاء طفولة فّرقتهم ال�سنني، ويقررون ا�ستعادة عالقتهم، وال�سفر 
من اأبوظبي اإىل بريوت لالحتفال بذكرى �سديقهم "هادي" الذي ذهب 

قبل خم�ض �سنوات اإىل بريوت وفارق احلياة هناك.
وحر�ست نيللي كرمي قبل �سفرها اإىل اأبو ظبي على م�ساركة �سديقتها 
املخرجة كاملة اأبو ذكري اأحزانها يف وفاة والدتها، حيث �ساركت يف ت�سييع 

جنازتها الإثنني 20 اأكتوبر اجلاري.

نيللي كريم بصحبة زوجها في افتتاح "أبو ظبي السينمائي" الثامن

ل ميكن ال�ستهانة باإ�سم كيم كاردا�سيان يف عامل الأ�سواء وم�ساهري العامل، حيث 
قلوب  اأن حتتل  املا�سية  ال�سنوات  ال�سابة خالل  الأمريكية  النجمة  ا�ستطاعت هذه 
اأن  يف  جيدا  ا�ستثمرتها  وال��ت��ي  جاذبيتها،  ب�سبب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  كافة  م��ن  امل��الي��ني 
تتحول اإىل واحدة من اأبرز جنوم تليفزيون الواقع واإىل �سيدة ناجحة ذات �سخ�سية 
اأبرز  على  التالية  ال�سور  خالل  فتعرف  "البيزن�ض" والأع��م��ال.  �سعيد  على  قوية 
للغاية  الأي��ام مبنا�سبة خا�سة  كاردا�سيان وهي حتتفل هذه  حمطات وجت��ارب كيم 

هي بلوغها 34 عاما.

ما الذي حققته رمز اإلثارة العالمية كيم كارداشيان في 43 سنة؟

ل بد اأنكم �سمعتم عن رجيم الدكتور فادي، فهو ريجيم �سريع املفعول بح�سب ما يتم تناقله، واأ�سبحت 
�سفحات النرتنت تعج باأ�سابيع هذا النظام الغذائي! ولكن هل هو نظام غذائي مالئم للجميع؟ وهل له 

اثار جانبية �سلبية اأو ايجابية على ال�سحة؟ ومن ميكنه اتباع هذا الرجيم؟
وبكافة  الغذائية  املجموعات  كافة  على   و�سموله  ال��ت��وزان  هو  وم�سمون  �سحي  رجيم  اأي  يف  ال�سل  ان 
العنا�سر، واأن يكون مق�سما على وجبات اليوم املتكررة وال�سغرية وباأوقات ثابته، وب�سعرات حرارية مالئمة 
لكل �سخ�ض ح�سب حالته وح�سب تاريخه ال�سحي . وقد يحتاج ال�سخ�ض لفرتة طويلة خل�سارة الوزن 
بالتدريج، وبهذا فال�سرب والرادة واتباع منط احلياة ال�سحي هي الطراف ال�سا�سية ل�سمان ال�سحة 

والوزن املثايل!
اليوم هي:  رئي�سية فقط يف  امل��وزع على ثالث وجبات  الربنامج  يعتمدها هذا  التي  ال�سا�سية  واملكونات 

الربوتني، بذور الكتان املطحونة مع ال�سلطات اأو لنب الزبادي.
ومبداأه ال�سا�سي هو اأن نوعية الطعام فيه �ست�ساعد املعدة على زيادة ال�سعور بال�سبع والمتالء مع الوقت 

وبالتايل التعود على وجبات �سغرية، وبالتايل فقدان الوزن.

رجيم.. هل سيساعدك في خسارة 20-35 كغم في الشهر ؟

 اأعلن ممثل م�سنع "اإ�ض تي اإيه 
�سيارة  اإن��ت��اج  ع��ن  رو�سيا  اإ�ض" يف 
ال�سباحة.  على  ق���ادرة  م�سفحة 
���ن���ع���ت ه�����ذه ال�������س���ي���ارة ال��ت��ي  و����سُ
اأجل  من  اأ�سخا�ض  لثالثة  تت�سع 
يتم  اأن  املتوقع  الأم���ن. من  ق��وات 
اخلا�سة  العمليات  ق���وات  ت��زوي��د 
الرو�سية  الداخلية  لوزارة  التابعة 
اجتياز  باآليات مدرعة قادرة على 

العوائق املائية. ويحتوي معر�ض 
ال��ذي   ،"2014 "اإنرتبوليتيخ 
���ى اآل���ي���ة  اأق����ي����م يف م���و����س���ك���و، ع���ل
من  ال�سباحة  على  ق��ادرة  مدرعة 
اإ�ض"  اإي��ه  ت��ي  "اإ�ض  اإن��ت��اج م�سنع 
الرو�سية. الداخلية  ل��وزارة  التابع 
لل�سحافيني  امل�سنع  وقال ممثل 
اإن ه���ذه ال�����س��ي��ارة حت��م��ي رك��اب��ه��ا 
���س��د الن���ف���ج���ارات، وت���ق���در على 

على  ال�سيارة  وت�سري  ال�سباحة. 
���س��ط��ح امل�����اء م���دف���وع���ة م���ن قبل 
الرفا�ض يف موؤخرتها. وقال ممثل 
امل�����س��ن��ع اإن����ه ي��وج��د م��ث��ي��ل ل��ه��ذه 
الآل���ي���ة يف اخل������ارج، ل��ك��ن��ه��ا ت��ف��وق 
ن��ظ��ريات��ه��ا الأج��ن��ب��ي��ة ق����درًة على 
احلماية. واأ�ساف: من ال�سروري 
ال��ع��م��ل��ي��ات  ق�������وات  حت�������س���ل  اأن 

اخلا�سة على هذه الآلية.

    روسيا تنتج سيارة أمنية مصفحة قادرة على السباحة

حد  بت�ساعد  املتنامي  الع�سق  بولع  املهيبة  قامتها  ال��غ��ارق��ة  امل��ث��اب��ات  تلك  يف 
ت�سبب امل�سامات عال �سهيق حب العمل يف وكالة النباء العراقية امل�ستقلة ... 

جل�سنا موؤ�س�سني لنمط وكالة كابرت منذ الأ�سبوع الول لتاأ�سي�سها مل منلك 
انامل رقيقة لزميالت  و  حلظتها ال بريق عيون حتب ر�سم عالمات الجتهاد 
ن�سني اأن لهن بيوتا تنتظرهن و ف�سلن بيت الوكالة حيثما تكون اركان بنائها 

قوية لي�سمخ ا�سمها بني قريناتها من الوكالت الخرى .
�سمو�ض  و تعامدت فوقها  امل�ستحيل  النور �سقت بطن  اأرب��ع خطوات يف طريق 
كثرية اأ�سرقت على تفا�سيل عملنا فاأنارت فينا جميعا وم�سة امل�سي يف اأن نكون 

اأول نكون .
وكنا ... قلناها ب�سوت اجلماعة و م�سينا " مع اجلمع و خطوتنا وحدنا " ... مل 
نقلد اأحدا ال يف املفهوم العام ملهنة ال�سحافة لوكالة اأخبارية اأردنا لها عموما 
�سكال متميزا يعطي للمت�سفح ت�سورا جميال ي�سبه اىل حد ما جمال العراق .
اأجتمعنا كفريق عمل  اأردن��ا حني  ... هكذا  اأح��دا  ن�سبه  ي�سبهنا كما ل  اأح��د  ل 
موؤمن مبا يقول ولديه الأ�سرار على اأن ت�سبح البذرة �سجرة يانعة الثمار ... 

لالآخرين قطف ثمارها باليد احلانية ل بفوؤو�ض التهمي�ض و التقوي�ض . 
عيون  هناك  اأن  نف�سه  الوقت  يف  مدركني   ... القلوب  و  العقول  على  اأنفتحنا 
ال��ق��ن��اع��ة و الأق��ت��ن��اع غري  اأج��ل��ه لنقدمه ع��ل��ى ط��ب��ق  ن���ذوب م��ن  تتفح�ض م��ا 

متنا�سني اأن الأبداع لي�ض حمددا بعمر ول زمن ... 
اندفعنا حتيط بنا ابت�سامة املدير العام للوكالة ال�سيد حممد البدري و�سرامة 
رئي�ض حتريرها الزميل جبار طراد ال�سمري و توا�سع وحب مدير حتريرها فوؤاد 

العبودي .وجهد �سكرتري حتريرها الزميل نعيم حاجم  
اختلفنا على ا�ساليب العمل من اجل الجود و الف�سل ومل يدم خالفنا طويال 
حتى نت�سالح فتجمعنا وجبة غذاء �سهية ... فيما يبقى الأ�سهى من كل ذلك 

اأننا برمتنا جن�سد الطموح الذي ي�سلنا اىل نقطة النجاح .
ان  ال��راب��ع  عامها  تخطو  امل�ستقلة" وه��ي  العراقية  الن��ب��اء  يف" وك��ال��ة  الأب��ه��ى 
الكثريين ممن مل يكونوا معنا يف تفا�سيل تاأ�سي�سها اأدعو اأن لهم ب�سمات ... 

كنا نفرح لهذا الأدعاء اجلميل و ح�سب بالنتيجة ل�ساحلنا ... 
اأ�ستقطاب  اأ�ستطاعت  الوكالة  اأن  " املهم  �"ليلى  � ب لكل من يدعي حبا  باأ�ض  ل 
ا�سماء وجهود خرية حتى وان تركونا بعد حني ذلك اأن بقائهم معنا كان مرهونا 

بالظروف اخلا�سة بهم و اأحرتمنا غيابهم .
بقينا �سامدين ... نتلم�ض دربنا الطيبة ... دون اأن مند اأيدينا لأحد ملعاونتنا 

باملال الذي كان يغدق على الأخرين من م�سادر �ستى ... 
مل نتاأفف من و�سعنا ذاك مادمنا نعمل براأ�سمالنا اخلا�ض الذي مكننا من رفع 

�سعار ثقتنا باأننا نقول احلق و�سط �سبابية املواقف الخرى .
جهات  تتملكنا  اأن  قبل  اأنف�سنا  نا�سية  وملكنا   .. المي��ان  و  بال�سرب  ت�سلحنا 
مت��وي��ل غ��ري��ب��ة فتفر�ض علينا م��ا ي��ت��ع��ار���ض م��ع ���س��ع��ار الأل���ت���زام ب��اأع��الم حر 

م�ستقل...
بالتاأكيد طريقنا مل تكن �سهلة ول مفرو�سة بالورود ... فقد كانت ا�سبه مبن 

ي�سارع الأمواج العاتية يف بحر جلب ...
وا�ستطعنا بلوغ ال�ساطيء الآمن .... بقدراتنا و امكانياتنا و وحده كان الأميان 
باأننا �سنبلغ �ساطئ الأماين الذي يدفعنا وبوتائر مت�ساعدة من نكران الذات ... 
و التجاوز على م�ساعبنا املالية حتى ميكننا كتابة حروف النور و الثقة على 

جدار وطن الأنبياء و املراقد ال�سريفة . 
ها نحن نطل عليكم اليوم بعد اأربعة اأعوام بقامات �ساخمة ت�ستطيل باأ�ستطالة 

عمتنا النخلة وكان لنا ما كان .

أربع خطوات في طريق النور
فؤاد العبودي

ب�����داأت ال��ع��راق��ي��ة ال�����س��اب��ة ه���دى ق��ط��ان 
للتجميل  وح��ب��ه��ا  م��ي��ول��ه��ا  ب��اك��ت�����س��اف 
عمرها،  م��ن  التا�سعة  يف  ك��ان��ت  عندما 
من  ت�ستاء  ال��ف��رتة  تلك  يف  كانت  حيث 
حاجبيها  وم��ن  الأ���س��ود  �سعرها  كثافة 
وكانت  البع�ض،  ببع�سهما  امل��رب��وط��ني 
بب�سرتها  اه��ت��م��ام��ا  جيلها  ب��ن��ات  اأك���ر 

ومظهرها اخلارجي.
وم��ع م���رور ال��زم��ن مل جت��د ه��ذه الفتاة 
امل����وه����وب����ة الأف��������ق امل���ن���ا����س���ب مل��م��ار���س��ة 
لحظوا  بها  املحيطني  لكن  التجميل، 
امل����وه����ب����ة اخل�����الق�����ة ال�����ت�����ي حت���م���ل���ه���ا، 
ف�سجعوها على ال�ستمرار والعمل على 
فلجاأت  ق����درات،  م��ن  ل��دي��ه��ا  م��ا  تنمية 

هدى اإىل هوليوود لتتعلم اأ�س�ض املاكياج 
ال�سحيحة حيث ق�ست هناك �سهرين يف 

برنامج مكثف.
ويف عام 2010، قررت هدى اإن�ساء مدونة 
خ��ا���س��ة ب��ه��ا ع��ل��ى الإن����رتن����ت حت���ت ا���س��م 

على  كانت  لأن��ه��ا   ،"hudabeauty"
اأجن��ع الطرق  الو�سيلة هي  ب��اأن تلك  يقني 
ال���ت���ي ق���د ت�����س��ل ع��ل��ى اأع�������داد ك���ب���رية من 

النا�ض.
ف��ي��دي��وه��ات خلطوات  بن�سر  ه��دى  وب����داأت 

تعلمتها  التي  التجميل  واأ�س�ض  املاكياج 
م�سيفة مل�ستها اخلا�سة، و قامت اأي�سا 
باإ�سداء الن�سائح اجلمالية لل�سيدات يف 

خمتلف املجالت.
ولقت مدونة هدى جناحا باهراً،وو�سلت 
لأع�����داد ل م��ت��ن��اه��ي��ة م���ن ن�����س��اء ال��ع��امل 

املهتمات باجلمال والفرادة.
ف��اإن   "MBC.net" م��وق��ع  وبح�سب 
���ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع�����دد م��ت��اب��ع��ي ه�����دى ع���ل
"اإن�ستغرام"  ال�����س��ور  حت��م��ي��ل  مب��وق��ع 
 1،639،847� ال الآن  حتى  تعدى  ق��د 
متابع، وهذا الرقم مل ي�سل اإليه العديد 
م����ن جن���م���ات ال����وط����ن ال���ع���رب���ي اأم���ث���ال 
دياب  ومايا  عجرم  ونان�سي  وهبي  هيفا 

وغريهًن.
وُت��ع��ت��رب ه��دى م��ن اأب���رز م��دون��ات اجلمال 
اإذ جن��ح��ت يف زم��ن  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
قيا�سي، يف اأن تتحول اإىل واحدة من اأ�سهر 

خبريات التجميل.

عراقية تتفوق على نانسي وهيفاء وجميع نجمات العرب
ال�سورية  الفنانة  الذي تقدمه  “�سول”،  “�سريين عبدالوهاب”، �سيفة على برنامج  امل�سرية  الفنانة  حلت 

خليفة”. “طوين  اللبناين  الإعالمي  معها  وكان  الثاين،  جزئه  “اأ�سالة”،يف 
اأغنية  على  ورق�سها  ج�سمها،  ر�ساقة  اأظهر  ال��ذي  ال�سيق  الأ�سود  بف�ستانها  �سريين  لإطاللة  “وكان 

جناح  ن�سبة  زادت  “اأ�سالة”،  الفنانة  �سوت  وعلى  حافظ”،  احلليم  عبد  الراحل  للفنان  “قولوله” 
وهي  هاتفه،  عرب  بت�سويرها  “طوين” ق��ام  احللقة. 

نف�سك  “كان  ق��ائ��اًل:  ب�سوؤال  اإليها  وتوجه  ترق�ض، 
تكوين ايه غري مغنية” لرتد عليه قائلة”راق�سة”، 

ب��دور  اأن��ه��ا كانت تقوم  واأو���س��ح��ت  وه��ي ت�سحك 
احلليم”. “لعبد  وتغني  فوؤاد  “جنوى 

ع��رب  احل���ف���ل���ة  �����س����ور  ن�������س���رت  “�سريين” 
“في�ض  مب���وق���ع  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ���س��ف��ح��ت��ه��ا 

ال��زواج  طلبات  م��ن  العديد  وتلقت  بوك”، 
التي  التعليقات  من جمهورها من خالل 

راف��ق��ت ال�����س��ور. وت��ع��د ه��ذه احللقة هي 
الأ�سهر يف تاريخ “�سول”، حيث قامت 

من  ب��ال�����س��خ��ري��ة  “�سريين”  ف��ي��ه��ا 
هيفاء  “اإن  قائلة:  وهبي”،  “هيفاء 

ومن  �سيء  ل  من  جنمة  اأ�سبحت 
ل �سوت.

عروض بالجملة للزواج من شيرين عبدالوهاب




