
شائعات يستخدمها االعالم الغربي لدعم الدواعش ام لتمرير اجندات واشنطن؟

ستكون رقاب المتورطين بسرقة المال العام تحت سيف العدالة 
االبتعاد عن اي شكل من اشكـال تسييس اللجنة خدمة للصالح العام

سياسيو العراق..بطل يقاتل داعش واالخر في فنادق عمان 

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
يجمعنا  العراق  كما  جتمعنا،  ،وعا�شوراء  يجمعنا  احل�شني 
اأخرى،ومذاهب  ديانات  من  فيهم  طائفيا،  لي�س  ،احل�شني 
اأخرى،لأن ثورة احل�شني مل تخت�س مبكون ومذهب ودين 

بقدر ما اإن اهلل اأرادها اأن تكون ثورة للإن�شانية جمعاء.
اإنها  اأكثثر،  اأجوبة  اأمامنا  ، وحت�شر  كثرية  اأ�شئلة  وتراودنا 
�شوب  زحفهم  يف  املثثليثثني  ترتجمها  التي  كثثربثثلء  اأجثثوبثثة 
ال�شبط  ا�شت�شهاد  حلظة  يف  ا�شتعرت  التي  وثورتها  احلرية 

)عليه ال�شلم(.
اأ�شئلة كثرية،منها كيف تغدو كربلء عاملا م�شغرا،ي�شم كل 
ن�شمع  حني  اأ�شئلة  اجلهات،  كل  من  القادمة  املليني  هثثذه 
باأن اهلل خ�شنا بالزحف وخ�شنا  امليدانية نكت�شف  اأجاباتها 
التي  بثثاأن نظل نطلب احلثثريثثة يف زمثثن احلثثريثثة، فاحلرية 
لأننا  كثثرامثثات احل�شني،  مثثن  كثثرامثثة  اإل  هثثي  مثثا  بها  اأنعمنا 
و�شابر  �ثثشثثر  و�ثثشثثعثثب  احلثث�ثثشثثني،  �شحى  كثثمثثا  �شحى  �شعب 

فاأنت�شر رغم كل �شيء.
دم احل�شني انت�شر على �شيوف بني اأمية،وكاأن دمه الطاهر 
حز رقاب �شيوفهم يف معادلة اإلهية اأرادت اأن تبقى الذكرى 
الإرهاب  انت�شرت على مفخخات  العراقيني  ودماء  خالدة، 

باأنواعه.
اآخر للت�شحية وال�شهادة، مفهوم  يف العراق يتجلى مفهوم 
والقيم  املبادئ  ي�شتح�شر  مل  ما  يدركه  اأن  لأحثثد  ميكن  ل 
تلك  واأ�شحابه،  احل�شني  المثثام  عنها  دافثثع  التي  ال�شامية 
والنفي�س،  بالغايل  اأن ن�شحي لأجلها  ت�شتحق  التي  املبادئ 
ال�شر  لإرادة  نثثركثثع  اأن  يثثريثثدنثثا  ي�شربنا،  الثثثذي  فثثثالإرهثثثاب 
وطواغيت املوت و)اأمثثراء الف�شق( الذين ل يجيدون �شوى 
قطع الرقاب و�شبي الن�شاء والأطفال وهدر دماء من يخرج 
عن )بيعتهم(، وهنا انتف�س كل العراقيني �شيعتهم و�شنتهم 
الديانات  وكثثل  وم�شيحييهم  م�شلميهم  واأكثثرادهثثم  عربهم 
الأخثثرى وهي تقول )هيهات منا الذلة(، ل اأحد ميكنه اأن 
ينال منا، هي حربنا �شد )داع�س( التي تريد ال�شر بنا وهي 
تهدم اأ�شرحة الأنبياء والأولياء، وتقتل الإن�شان الذي حرم 

اهلل قتله.
اأر�ثثس مواجهة بني احلق والباطل،بني اخلري  الآن  العراق 
وال�شر،والعراق تاريخيا هو اأر�س املنازلة بني هذا وذاك،بني 
معركة  كل  نهاية  يف  متكر،والن�شر  مظلوم،وطاغية  ثائر 
للقيم واملبادئ ال�شامية، تلك خمرجات كل معارك التحرر 

من الذل والعبودية ، ينت�شر ال�شهداء وتعلو كلمة اهلل. 
اإن �ثثشثثر انثثتثث�ثثشثثارنثثا عثثلثثى الإرهثثثثثاب وحتثثريثثر مثثدنثثنثثا مثثنثثه هو 
وعدم  احلرية  ق�شية   ، العادلة  بق�شيتنا  واإمياننا  �شمودنا 
اخلثث�ثثشثثوع ، اآمثثثثريل كثثانثثت منثثوذجثثا ملثثبثثادئ المثثثثام احل�شني 
وق�شمت  )داع�س(  اأنهت  ال�شخر  وجثثرف   ، ال�شلم(  )عليه 
ظهر الإرهاب، وغدا مدن اأخرى تزول عنها غمة الدواع�س 

واأ�شباههم.
احل�شني ب�شرخة الأحرار يجمعنا من �شمال العراق جلنوبه 
ومن �شرقه لغربه، لندرك ونحن نخو�س معارك التحرير 
حق  على  باأننا  اإميثثانثثنثثا  مثثن  ينبع  احلقيقي  النت�شار  بثثثاأن 

وعدونا على باطل ..

عاشوراء تجمعنا

العراقي  الثثنثثواب  تثثاريثثخ جمل�س  مثثرة يف  لأول 
يثثتثثم تثثفثثعثثيثثل جلثثنثثة الثثنثثزاهثثة الثثرملثثانثثيثثة الثثتثثي 
ملا ي�شكله وجودها  اللجان  تعد واحد من اهم 
والداري  املايل  الف�شاد  ارتباط يف ق�شايا  من 
الذي �شاد الجواء الر�شمية والوزارات و كافة 

موؤ�ش�شات الدولة 
الثثثديثثثن عثث�ثثشثثو جلنة  نثثثور  كثث�ثثشثثف اردلن  فثثقثثد 
النزاهة الرملانية قيام اللجنة املذكورة مبهمة 
والتي  بالف�شاد  اخلا�شة  امللفات  يف  التحقيق 
املتورطة  ال�شخ�شيات  مثثن  بالعديد  �شتطيح 
املئات من  ..فقد مت احالة  الف�شاد  يف عمليات 
اليوم  النزاهة  �شابقا اىل جلن  املحالة  امللفات 
و�ثثشثثكثثل فثثريثثق عثثمثثل اكثثثد فثثيثثه نثثثور الثثثديثثثن ان 
التحقيقات يف ملفات الف�شاد قائمة وان العمل 
املثثتثثورطثثني جثثثاري حثثتثثى اعثثلن  بالك�شف عثثن 

النتائج .
بعد  يعد  مل  انه  النزاهة  جلنة  ع�شو  وا�شاف 
الن ال�شكوت عن تقدمي املتورطني اىل الق�شاء 
من  ترئة  املقابل  ويف  ادانتهم  حني  العراقي 
هو بريء ..واكثثد نور الدين ان فريق الك�شف 
تاأخذه يف احلق لومة لئم  املتورطني لن  عن 
البتعاد  وكذلك  املجاملة  عن  بعيدا  و�شيكون 
عن اي �شكل من ا�شكال ت�شيي�س اللجنة وعدم 
من  التاأثريات  او  املعينة  لل�شغوط  خ�شوعها 
باعادة  مهمتها  ت�شتكمل  حتى  كثثان  جانب  اي 

املال العام امل�شروق من املف�شدين والفا�شدين .
وفيما اذا �شتكون اللجنة حمرجة حني الك�شف 
عثثن الثثروؤو�ثثس الكبرية وهثثل هناك مثثن هثثو يف 

احلكومة احلالية ... قال نور الدين نحن يف 
على  الثثعثثزم  عقدنا   الرملانية  النزاهة  جلنة  
تقدمي  املتهمني و املتورطني اي كان انتمائهم 

وا�شغالهم ملنا�شب احلكومة احلالية ..باعتبار 
ان مهمتنا هي اعادة املال العام ولأيهمها كائن 

من يكون .
 ... الحثثثداث  ا�شتباق  نريد  ل  ..انثثنثثا  م�شيفا 
من  �شيت�شمنه  ومثثثا  التحقيق  طثثثور  يف  لنثثنثثا 
انثث�ثثشثثاف ملثثثن هثثثو بثثثثريء وحمثثا�ثثشثثبثثة املثثتثثورط 
باإحالته  اىل الق�شاء بعد اعادة ما �شرقه من 

اموال ال�شعب .
الف�شيلة  كتلة  عثثن  النائب  ك�شف  جانبه  مثثن 
عقيل الزبيدي عن قيام رئا�شة جمل�س النواب 
بار�شال وجبات من النواب بداأت بثايفاد 100 
نائب اىل اقليم كرد�شتان وذلك بهدف تدريبهم 
على كيفية اعداد املوازنة الحتادية فيما ا�شار 
اىل ان رئا�شة املجل�س املذكور �شرت�شل وجبات 
الثثنثثواب  الثثثثثدورات  تثثلثثك  تثثبثثاعثثا لت�شمل  اخثثثرى 

الذين هم بحاجة ما�شة لذلك .
اهمية  عن  حديثه  معر�س  يف  الزبيدي  واكثثد 
هذه الدورات لنها �شتمكن النائب من اعتماد 
�شياقات معرفة موارد املوازنة الحتادية ب�شكل 
واقثثرارهثثا  مناق�شتها  لهم  �شيتيح  ممثثا  دقثثيثثق 
وتثثقثثلثثيثثل الخثثثطثثثاء مثثثن اجثثثثل خثثدمثثة املثثوطثثن 

العراقي .
هذا ويذكر ان املوازنة العامة للدولة ا�شحت 
الكتل  بني  التهامات  وترا�شق  لل�شجال  مثثادة 
الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثيثثة كثثافثثة ...ممثثثثثا ادى لعثثادتثثهثثا اىل 
الثثوزراء لأجثثراء تعديلت على بع�س  جمل�س 

من فقراتها.

لجنة النزاهة البرلمانية بعد تفعيل عملها:
العدد)575( االحد 2 تشرين الثاني 2014

اعلنت وزارة املوارد املائية عن ا�شتنفارها لكامل طاقاتها وعجلتها لنقل زوارعا�شوراء .
وذكرت الوزارة يف بيان  لها ان " وزيراملوارد املائية حم�شن ال�شمري اعلن عن ا�شتنفار كافة اليات 
الثثوزارة وت�شكيلتها من �شيارات وتناكر حو�شية  لت�شهيل نقل زوار المام احل�شني ع  ومعدات 
توفريالتناكر  على  و�شدد   ." الطف  معركة  يف  حمرم  من  العا�شر  يف  با�شت�شهاده  الذكر  واحياء 

احلو�شية لنقل املياه خدمة للزائرين واملواكب احل�شينية.

الموارد المائية تستنفر كامل طاقتها وعجالتها لنقل زوار عاشوراء

assad_assad43@yahoo.com

سقطت دولة الخرافة ومعها االعالم المضلل للفضائيات المعادية

الذي يتابع انت�شارات قواتنا المنية والع�شكرية ومعها احل�شد 
ال�شعبي املبارك يف ق�شم ظهر داع�س الرهابية يف عدة جبهات 
وال�شاعات  املغر�شة  والدعثثثثاءات  الدعايات  زيثثف  متاما  يثثدرك 

باأكذوبة قدرة هذا التنظيم على ال�شمود واملواجهة .
من  عثثديثثدة  مناطق  على  ا�شتولت  قثثد  داعثث�ثثس  قثثوات  كانت  واذا 
حمثثافثثظثثات الثثعثثراق وابثثثرزهثثثا املثثو�ثثشثثل لأ�ثثشثثبثثاب عثثديثثدة عرفنا 
للقوة  لي�س  وبالتاأكيد  الخثثر  البع�س  عنا  وغثثاب  منها  البع�س 
قواتنا  امام �شربات  املهزوزة  ات�شحت �شورتها  التي  الداع�شية 

البا�شلة يف جرف الن�شر  وامريل وغريهما .
ان ) �شورة البعبع ( الذي قدمته ف�شائيات عربية مغر�شة كانت 
تنفث ال�شم يف اخبارها حول قدرة تنظيم داع�س الرهابي على 
ان �شيكون مبقدوره التمدد على ح�شاب امن العراق وا�شتقراره 
هزالة  ات�شحت  فقد   ... حني  اىل  �شتبقى  عنا�شره  وجثثود  وان 

مواقفها وا�شبحت تلوذ كما هي عادتها وعادة ا�شيادها املنافقني 
من عرب اجلن�شية يف الكهوف ووراء التلل كما حدث يف تلل 
كثثان  الثثتثثي  الن�شر  وكثثذلثثك يف منطقة جثثثرف  حثثو�ثثس حثثمثثريثثن 

الداع�شيون يعولون عليها الكثري من الحلم املري�شة .
ال�شرفاء  الع�شائر  وابثثنثثاء  ال�شعبي  واحل�شد  العراقية  الثثقثثوات 
ار�شهم كانوا  العراقيني على  املوؤمنني بوطنية الر�س و�شيادة 
�شهوة  وامثثتثثطثثوا  بثثثالميثثثان  ت�شلحوا  بثثثثررة  ابثثنثثاء  احلثثقثثيثثقثثة  يف 
امل�شتحيل ليوؤكدوا ان كلمة وميثاق ال�شرف اذا ما اقرتنا بالفعل 
فانه يحقق على الر�س قيمته يف طرد اي حمتل اجنبي خا�شة 
ا�شاءتها لكل ماهو  املراحل يف  التي حرقت كل   ) داع�س  مثل ) 
قتل  و�شعا يف  تدخر  و�شماحته ومل  ال�شلم  ا�شالة  اىل  ينتمي 
يقفون  طاملا  واملذاهب  الطوائف  كافة  ومن  جميعا  العراقيني 
يعلن  ل  مثثن  وكثثل  الب�شعة  الجثثرامثثيثثة  توجهاتها   مثثن  بال�شد 

البيعة لدولة اخلرافة .
تنقله و�شائل الت�شال الجتماعي  الذي كانت  املبا�شر  العلم 

لتنظيم داع�س كان واىل وقت قريب ا�شلوب من اأ�شاليب غمط 
احلثثاقثثدة  التنظيمات  لثثهثثذه  الب�شع  الثثوجثثه  واخثثفثثاء  احلقيقة 
الرهابية  املمار�شات  ان  ال   ... والن�شان  واحلثثيثثاة  الدين  على 
واملوظفني  الطثثبثثاء  مثثن  البثثريثثاء  بحق  باجلملة  والعثثثدامثثثات 
والثثنثثا�ثثس الثثعثثاديثثني يف كثثثل  مثثن مثثنثثاطثثق الثث�ثثشثثعثثديثثة واملثثقثثداديثثة 
واملو�شل وجرف الن�شر و اخرها جرمية داع�س التي ل تغتفر 
بثثحثثق ابثثنثثاء عثث�ثثشثثرية الثثبثثو منثثر قثثد قثثدمثثت ملثثن �ثثشثثانثثد اعثثلمثثهثثا 
�شواء من خلل احلا�شنات لبع�س  و�شجعها نف�شيا ولوج�شتيا 
من  عليه  ماهو  على  الرهابي  التنظيم  ك�شف  هذا  كل  اخلونة 

�شور الب�شاعة واجلرمية .
�شد  املو�شوعية  املواجهة  �شكل  اعثثثادة  اىل  بحاجة  الثثيثثوم  نحن 
احلثثرب  مثثن  ا�ثثشثثلثثوبثثا  يت�شمن  الثثثذي  ال�شكل   .. داعثث�ثثس  تنظيم 
النف�شية واعلم وطني م�شتقل ليخفي احلقائق على الر�س 
 ... مثثرة  الحثثيثثان  بع�س  يف  كانت  وان  حتى  النا�س  اىل  ونقلها 
من  الرهثثابثثي  بال�شاأن  باملهتمني   لل�شتعانة  تدعو  وال�شرورة 

نف�س  وعلم  النف�س  بعلم  اهتمام  لثثه  مثثن  وكثثذلثثك  الكثثادميثثيثثني 
ال�شلوك الجتماعي للعمل برفقة القوات القتالية من اجلي�س 
والمثثثثن الثثعثثراقثثيثثني لثثيثثكثثون الثثعثثمثثل العثثثلمثثثي مثثرجمثثا نحو 
ا�شقاط ا�شطورة وخرافة داع�س .. بعد ان عانينا من ذلك الفراغ 
ملئته  والثثثذي  املا�شية  الثثفثثرتة  يف  الهائل  والنف�شي  العثثلمثثي 
القنوات الف�شائية املغر�شة حيث كانت تعر�س ق�شدا مع �شبق 
ال�شرار ا�شرطة اجلرائم الداع�شية حتت عنوان ) انت�شارات ( 
زوروا وبهتانا وتنكليل بابناء العراق .. حتى ا�شتطاعت قواتنا 
يوؤمن  الظفر على تنظيم ل  العك�س وحتقيق  اثبات  البطلة يف 
بالو�شطية  ول العتدال ول ب�شماحة الدين ال�شلمي ونزاهة 
موقفه وادبياته جتاه القليات من اهل الكتاب والذمة ..بل ان 
هذا التنظيم حني نقول انه قد حرق جميع مراحله فهو يعادي 
دولة  على  قائما  يكون  ان  ميكن  فكيف  بامل�شلمني  حتى  وينكل 
امل�شابني   ) بوتيني  ال�شيكا   ( وافرادها  املجاين  القتل  د�شتورها 
بعد  البرياء  باج�شاد  والتمثيل  الب�شرية  النف�س  ازهثثاق  بعقدة 

ما  تن�شينا  ل  ان  يجب  داعثث�ثثس  على  الن�شر  ن�شوة  ان   . قتلهم 
واندحاره  ف�شله  وبعد  وانثثه  ان�شانية  ال  وعثثدو  عدونا  عليه  هو 
بع�س  يف  ح�شل  مثثا  وهثثذا  املحروقة  الر�ثثثس  �شيا�شة  �شيمار�س 

اجزاء من املناطق املحررة ...
مبا  احلقائق  مع  التعامل  ال�شعبي  احل�شد  وافثثراد  قواتنا  على 
ي�شمن عدم خداعهم .. وكما قال وزير الدفاع خالد العبيدي 
للقوات  وتثثفثثقثثده  النثثبثثار  املثثيثثدانثثيثثة يف حمافظة  خثثلل جولته 
املن�شبطة  الع�شكرية  قيم  �شريان  هو  املطلوب  ان   .. الع�شكرية 
املراتب  القيادات وادناها يف الرتب من جهة وبينها  وبني  بني 
ل�شكاواكم  ال�شتماع  اجثثل   واننا جئنا من   ... اخثثرى  من جهة 
التي  الن�شانية  العلقة  وتاأكيد  بتذليها  و�شنقوم  ومقرتحاكم 
بدونها لميكن التقدم خطوة واحدة نحو المام . وان ماحتقق 
من انت�شارات يجب ان ل يلهينا او ي�شيبنا بالغرور لن عدونا 
ان خ�شرو و�شيخ�شر  بعد   ... �شيء  اي  �شر�س وخمثثادع وليهمه 

كل �شيء باذن اهلل 

/ فؤاد العبودي

/ بغداد

/ بغداد

/ بغداد

/ المحرر السياسي

برئا�شة    ، الحثثثرار،  لكتلة  ال�شيا�شية  الهيئة  بحثت 
وزير العمل ال�شابق ن�شار الربيعي مبقرها يف بغداد 
التعاون  الكرد�شتاين �شبل  مع وفد الحتاد الوطني 

امل�شرتك حلل امل�شاكل العالقة بني القليم واملركز.
ونقل بيان للهيئة ال�شيا�شية عن الربيعي قوله خلل 
اللقاء: اننا ندعم بقوة ادامة احلوار ملختلف امل�شاكل 
اإىل  للو�شول  والد�شتورية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

نقطة م�شرتكة تر�شي جميع الطراف.
وعر وفد الحتاد الوطني الذي �شم ع�شوا املكتب 
ال�شيا�شي رزكار علي و خ�شرو حممد ورئي�س الهيئة 
عمر  العاملة  الهيئة  وع�شو  بختيار  مثثل  العاملة 
اإدامثثثة احلثثثوار ليثثجثثاد احللول  "عن رغبته يف  فتاح 
لن الحتاد الوطني جزء من احلل ولي�س جزء من 

الزمة .
ال�شابقة  التجربة  ان  اىل  البيان"  بح�شب  وا�ثثشثثاروا 
كانت مريرة واملهم الآن ان تكون العلقة بني املركز 
والقليم بامل�شتوى املطلوب لتعوي�س الوقت ال�شائع 

خلل 11 �شنة املا�شية.

االحرار تبحث مع وفد االتحاد الوطني 
الكردستاني سبل التعاون لحل المشاكل العالقة

التي  النازحني  العليا لغاثة  اللجنة  قرار حل  ان   ،، ال�شيادي  كاظم  الوطني  التحالف  النائب عن  قال 
يراأ�شها نائب رئي�س الوزراء �شالح املطلك من �شلحيات جمل�س الوزراء .

وطالب ال�شيادي  " جمل�س الوزراء ان ياأخذ بتو�شية اللجنة النيابية املوؤقتة لغاثة النازحني يف الرملان 
ت�شمنت حل جلنة  التي  تو�شياتها وملحظاتها  النواب على  ان �شوت جمل�س  بعد  العليا  اللجنة  بحل 

املطلك "
وا�شاف ، ان التو�شيات التي �شدرت من اللجنة النيابية املوؤقتة كانت بحل اللجنة العليا لغاثة النازحني 

واحالة ملفها اىل جلنة النزاهة يف جمل�س النواب واحلكومة اي�شا �شتحيل امللف اىل هيئة النزاهة ".
وتابع ، وزارة الهجرة واملهجرين �شتتوىل اغاثة النازحني بالتعاون مع جلنة املهجرين واملرحلني النيابية 

بدل من اللجنة املو�شى بحلها.

ولثثيثثد احللي" اإن حمثثاربثثة  الثثثدعثثثوة  الثثقثثيثثادي يف حثثثزب  اكثثثد 
الع�شكري  العمل  على  تقت�شر  ل  ان  يجب  داعثث�ثثس  ع�شابات 
فح�شب بل يجب ان متتد اىل العمل اجلماهريي و ال�شيا�شي 
والثثثثثقثثايف والإعثثثلمثثثي والقثثتثث�ثثشثثادي مثثن اجثثثل فثث�ثثشثثح الفكر 

واملنهج التكفريي الذي تتبناه تلك الفئة ال�شالة وما وراءها 
 . العربية  من خمططات ت�شتهدف المة ال�شلمية والدول 
خطورة  "العراقية" " ان  تلقته  بيان  بح�شب  احللي  واأ�شاف 
داع�س ل تكمن فيما ميلكه من عدة وعدد و�شلح ولكن اخلطر 
احلقيقي يكمن يف الفكر والعقيدة التي يتبناها والتي ا�شا�شها 
القتل  على  القائم  ال�شال  بخطه  يوؤمن  ل  من  جميع  تكفري 

والرتويع والعودة بالب�شرية اىل ايام اجلاهلية الوىل". وا�شار 
للإ�شلم  ومظلمة  �شلبية  �ثثشثثورة  اعطى  قثثد  داعثث�ثثس  اىل" ان 
بها  التي جاء  والأخلقيات  القيم  كل  بذلك  نا�شفا  العامل  يف 
يدعونا  مثثا  وهثثو  ال�شريفة  النبوية  وال�شنة  الثثكثثرمي  الثثقثثراآن 
يثثاأخثثذ  والثثثثثقثثافثثة وان  الثثعثثلثثم  بثث�ثثشثثلح  لثثهثثذه احلثثالثثة  للت�شدي 
املنحرف لداع�س".  الفكر  العثثلم دوره احلقيقي يف تو�شيح 
البثثحثثاث  تثثقثثدمي  عثثلثثى  "الباحثني واخلثثثثثراء  وحثثثث احلثثلثثي 
التنظيم  هثثذا  بتاأ�شي�س  تتعلق  التي  والتحليلت  والثثدرا�ثثشثثات 
على  العامل  ليطلع  الت�شال  و�شائل  عر  ون�شرها  الرهثثابثثي 
حقيقته الظلمية واأفكاره املاجنة لكي ن�شتطيع انقاذ ما ميكن 

ويح�شن  يوعي  جيل  بناء  ودعا"اىل  بهم".  املغرر  من  انقاذه 
واجلاهلية  الجرامية  والتنظيمات  التكفريية  التيارات  �شد 
من خلل غر�س مبادئ الدين احلقيقية والثقافة املن�شبطة 
لثثلأجثثيثثال القادمة".  قثثثثدوة واأمنثثثوذجثثثا مثثثثثالثثيثثا  لثثيثثكثثون  فثثيثثه 
اأبناء  ي�شطرها  التي  والنت�شارات  احللي" بالبطولت  واأ�شاد 
لع�شابات  ت�شديها  ال�شعبي يف  احل�شد  وقثثوات  البا�شلة  قواتنا 
ت�شليح  يف  كبريا  ونوعيا  كميا  تطورا  هنالك  ان  داع�س،مبينا 
لقلب  يوؤهله  الثثذي  المثثر  القتالية  قثثدراتثثه  وتنامي  اجلي�س 
الع�شكرية ل�شاحله وي�شهل عليه عملية حترير كافة  املعادلة 

الرا�شي العراقية والق�شاء على الجرام الداع�شي".

وليد الحلي: محاربة "داعش  "يجب ان التقتصر على العمل العسكري

الصيادي: قرار حل اللجنة العيا الغاثة النازحين من صالحيات مجلس الوزراء



العراقية - بغداد/.. 

�سدد النائب عن كتلة الف�سيلة عبد احل�سني 
امل��و���س��وي، ال�����س��ب��ت، ع��ل��ى االه��ت��م��ام بقطاع 
وال��ق��درات  ب��ال��ط��اق��ات  ت��ع��زي��زه  و  ال�سناعة 
ال����ت����ي ت���خ���رج���ه���ا اجل����ام����ع����ات احل��ك��وم��ي��ة 

واالهلية .
بيان، خالل لقائه مدير  املو�سوي يف  وق��ال 
معمل ن�سيج الديوانية، وتلقت" العراقية" 
بحاجة  ال�سناعة  وزارة  ان"  م��ن��ه،  ن�سخة 
هي  مم��ا  الخراجها  ج��ادة  نظرة  اىل  ما�سة 
والكفاءات  بالطاقات  رفدها  وينبغي   ، فيه 
ال��وط��ن��ي��ة ال ���س��ي��م��ا خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات 
احلكومية و االأهلية الذي ال يجدون فر�ص 

عمل تنا�سب �سهاداتهم "
و بني املو�سوي ان" وزارة ال�سناعة حتولت 
من ممول رئي�سي ملزازنة الدولة اىل عبء 
ال�سركات  اغلب  ان عطلت  بعد  كبري عليها 
" داعيا  �سركة   71 اىل  ت�سل  التي  العامة 
اىل " تفعيل هذه ال�سركات عرب اال�ستفادة 
من  يعانون  الذين  اجلامعات  خريجي  من 
ال��ب��ط��ال��ة خ��ا���س��ة ون��ح��ن منتلك اك���ر من 
من  للعديد  ا�سافة  حكومية  جامعة   22
املو�سوي  كما طالب   . " االهلية  اجلامعات 

ال�سناعة  وزارة  دوائ����ر  روات����ب  ب�"اطالق 
ان" روات��ب  �سهرين" م��وؤك��دا  منذ  املتاأخرة 
احللة  و  الديوانية  ن�سيج  معامل  موظفي 
اك��ر من  م��ت��اأخ��رة منذ  اال���س��رف  والنجف 

امل�سكلة تعاين منها اغلب  ، و هذه  �سهرين 
دوائر وزارة ال�سناعة " وا�ساف ان" رواتب 
امل��وظ��ف��ني م���ت���اأخ���رة الأ����س���ب���اب رمب����ا ت��ك��ون 
، وعلى اجلهات  ال�سناعة  ارادة وزارة  خارج 

وال�سناعة  املالية  وزارت���ي  يف  العالقة  ذات 
الواقع  امل�سكلة ومراعاة  اال�سراع بحل هذه 
تعتمد يف  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ل  االن�����س��اين الآالف 

معي�ستها على هذه الرواتب".

العراقية - نينوى
اأك���د رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة ف����وؤاد مع�سوم، 
ال�سبت، توا�سل اال�ستعدادات واالت�ساالت 
على اأعلى امل�ستويات لتحرير املو�سل من 
دعمه  م��ب��دي��ا  "داع�ص"،  ع�����س��اب��ات  دن�����ص 
ملطالب املحافظة كافة، فيما لفت جمل�ص 
يف  االإ���س��راع  اأهمية  اإىل  نينوى  حمافظة 
حترير نينوى وم�ساعدة النازحني منها.

وق�����ال م��ع�����س��وم يف ب���ي���ان ����س���در، ام�����ص، 
عقب ا�ستقباله وفداً مو�سعاً من جمل�ص 
حمافظة نينوى �سم رئي�ص املجل�ص ب�سار 
وتلقت  املجل�ص،  واأع�ساء  الكيكي  حميد 
"العراقية" ن�سخة منه، اإن "اال�ستعدادات 
امل�ستويات  اأعلى  على  جارية  واالت�ساالت 
ل��ت��وح��ي��د ج��ه��ود ك��ل االأط������راف لتحرير 
امل���و����س���ل م����ن دن�������ص ع�������س���اب���ات داع�������ص 
الع�سابات  "تلك  ان  مبينا  االإرهابية"، 
وت�ستهدفهم  العراقيني  جميع  ع��دو  هي 

على اختالف تالوينهم".
املو�سل  "مدينة  اأن  م��ع�����س��وم،  واأ����س���اف 
مهمة من النواحي التاريخية وال�سكانية 
متتلك  اإن��ه��ا  كما  �سناعية  مدينة  كونها 
ال����ك����ث����ري م�����ن ال�����ك�����ف�����اءات وال����ط����اق����ات 
على  "كونوا  بالقول،  م�سددا  الب�سرية"، 
ث��ق��ة ب��اأن��ن��ا م��ع��ك��م مب�����س��اع��رن��ا وج��ه��ودن��ا 
اجلماعات  من  نينوى  لتحرير  العملية 

البلد  ه��ذا  تخريب  ت��روم  التي  املتطرفة 
وهدم ح�سارته".

"ماأ�ساوية  الوفد �سورة  نقل  من جانبه، 
من  يعي�سون  وم��ا  املواطنني  معاناة  ع��ن 
ح��ي��اة م��زري��ة يف ظ��ل ال��رع��ب ال��ن��اجت عن 
املناطق"،  ه��ذه  على  االإرهابيني  �سيطرة 
اجل����رائ����م  "ا�ستمرار  اإىل  م�������س���ريي���ن 
ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا ال���ع�������س���اب���ات امل��ج��رم��ة 
ب��ح��ق امل��واط��ن��ني، ال���س��ي��م��ا ���س��د املكونني 
اىل  ال��وف��د  ودع����ا  وامل�سيح".  االي���زي���دي 
"اأهمية ت�سافر اجلهود من اأجل االإ�سراع 

املناطق املحتلة  يف حترير املو�سل وباقي 
ب�"توفري  مطالبا  االإرهابيني"،  قبل  من 
املزيد من امل�ساعدات االإن�سانية االأ�سا�سية 
ونحن  خ�سو�ساً  وامل��ه��ج��ري��ن  للنازحني 

على اأبواب ف�سل ال�ستاء".
وكان م�سدر نيابي قد اأكد، االأربعاء )29 
م�ست�سارية  اأن   ،)2014 االأول  ت�سرين 
الفيا�ص  ف��ال��ح  برئا�سة  ال��وط��ن��ي  االأم���ن 
ع���ق���دت اج��ت��م��اع��ا م���ع اأع�������س���اء جمل�ص 
اأبناء  احتياجات  لبحث  نينوى  حمافظة 

املحافظة لتحرير املو�سل.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط

داع�ص يف العراق و�سوريا وبوكو حرام يف نيجرييا 
وغريهما يف مناطق اخرى من العامل اال�سالمي 
تطبيق  اىل  تهدف  ا�سالمية  حركات  انها  تزعم 
عبادة  على  النا�ص  وح��م��ل  اال�سالمية  ال�سريعة 
اهلل �سبحانه وتعاىل. نف�ص االأهداف التي ترفعها 
احلركات اال�سالمية او حركات اال�سالم ال�سيا�سي 
ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ او ع��ل��ى االق����ل م��ن��ذ اإل��غ��اء 

اخلالفة اال�سالمية العثمانية يف عام 1924.
ل��ك��ن امل��م��ي��ز ورمب����ا اجل��دي��د يف »داع�������ص« وب��وك��و 
ح�����رام واأخ���وات���ه���م���ا اأن���ه���ا ل��ي�����س��ت ح���رك���ات دع���وة 
واإر�ساد وهداية وتنوير. انها ال تعمل على هداية 
مبعنى اإنارة الطريق للنا�ص �سواء كانوا م�سلمني 
ال�سيعة  او  امل��رت��دي��ن  ال�����س��ن��ة  “�سالني”مثل 
مثل  ا�سال  م�سلمني  “كفار” غري  او  الرواف�ص 
ه���ذا احل��رك��ات  ت��ق��وم  ال��ه��داي��ة  ب���دل  امل�سيحيني. 
“داع�ص” وبوكو  به  النا�ص. وه��ذا ما تقوم  بقتل 
ان تدعو هذه  بدل  به.  واأخواتهما وتفخر  ح��رام 
فهي  ال�����س��واء  بالكلمة  اهلل  اىل  النا�ص  احل��رك��ات 

تر�سلهم اليه عن طريق القتل الع�سوائي.
مت��ث��ل ه���ذه احل���رك���ات ال��دم��وي��ة ردة ك��ب��رية عن 
اال����س���الم. ل��ي�����ص ال�����ردة مب��ع��ن��اه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي اي 
املبادئ  النكو�ص عن  امنا مبعنى  اال�سالم  رف�ص 
هي  بالتي  ب��ال��دع��وة  املتمثلة  ل��الإ���س��الم  االأ�سلية 
اح�سن وحفظ الدماء والرحمة والتعاي�ص واملودة 
ح��رام  وب��وك��و  “داع�ص”  منت�سبي  ان  وال�����س��الم. 
الذين حولتهم هذه احلركات الوح�سية اىل قتلة 
ان يكونوا دع��اة اىل اهلل مرتدون  با�سم اهلل بدل 
يف واق��ع احل��ال عن جوهر اال�سالم ال��ذي نعرفه 
الدين  اأئمة  وكتابات  الر�سول  و�سرية  القراآن  يف 
امل�سلني؛  انهم ي�سلون لكنهم يقتلون  املتنورين. 
ال  احل�سني.  باأن�سار  يزيد  جنود  فعل  كما  متاماً 

ميكن ان يكون كالهما يف اجلنة!.

ردة اسالمية
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معصوم لمجلس نينوى:
االستعدادات متواصلة على أعلى المستويات لتحرير الموصل

العراقية  - بغداد/.. 

اردوغ��ان  الرتكي  الرئي�ص  اجلمعة،  النيابية،  ال�سادقون  كتلة  دعت 
اىل الكف عن التدخل يف ال�سان العراقي النه لي�ص "�سيعة" تركية، 
حمذره اردوغان الذي و�سف اجلي�ص العراقي ب�"املهزوم" من امل�سا�ص 
بامن و�سيادة العراق. وقال رئي�ص الكتلة ح�سن �سامل ل�"العراقية"، 
ان" ت�سريحات اردوغان معادية للعراق وتهدف اىل زعزعة معنويات 
اجلي�ص العراقي"، وا�سفا اياها ب�"االنت�ساري الذي يريد التدخل يف 
�سوؤون غريه". وا�ساف �سامل ان" الرئي�ص الرتكي تنا�سى االنت�سارات 
كانت  التي  الن�سر  وج��رف  ام��ريل  يف  العراقي  اجلي�ص  حققها  التي 
املهزوم".   ب�"اجلي�ص  و�سفه  عندما  وحلفائها،  امريكا  على  ع�سية 
واكد �سامل ان" اجلي�ص العراقي قوي ومقتدر رغم معاناة الت�سليح 
التكفريية  اجل��م��اع��ات  اخ��ط��ر  ���س��د  االن  يخو�سها  ال��ت��ي  ف��امل��ع��ارك 
اثبتت قوته"، م�سدد على ان" ت�سريحات اردوغ��ان معادية للعملية 
احباط معنويات  وهو  للجميع  وا�سح  العراق وهدفها  ال�سيا�سية يف 
املقاتلني من اجلي�ص واحل�سد ال�سعبي". وكان الرئي�ص الرتكي رجب 
مع  م�سرتك  موؤمتر  يف  العراقي  اجلي�ص  و�سف  قد  اردوغ���ان  طيب 

الرئي�ص الفرن�سي فرن�سوا هوالند، اليوم، ب�"اجلي�ص املهزوم".

العراقية/ ميسان…

طالب حمافظ مي�سان علي دواي، اليوم ال�سبت، النائب طه اللهيبي 
باالعتذار على خلفية و�سفه اأهايل مدينة العمارة ب�”الهنود”، وفيما 
هدد باإقامة دعوى ق�سائية �سده لرد االعتبار، دعا احلكومة املركزية 

وجمل�ص النواب اىل اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة بهذا ال�ساأن.
وق����ال دواي يف ب��ي��ان ان���ه “يف ال��وق��ت ال����ذي مي��ر ب��ه ال��ب��ل��د ب��ظ��روف 
ا�ستثنائية ت�ستوجب وقوف جميع اأبناءه للحفاظ على اأر�سه و�سماءه، 
اأه���ايل  فيها  ي�سف  وال��ت��ي  اللهيبي  ط��ه  امل��دع��و  ت�سريحات  ���س��درت 
مدينة العمارة بالهنود خالل اإحدى املقابالت التلفزيونية”، مطالبا 
ب�”تقدمي اعتذار ر�سمي اإىل العراق والعراقيني واىل اهايل  اللهيبي 
اجلنوب من اأبناء العمارة الكرام وع�سائرها االأ�سيلة”. واأ�ساف دواي 
“هذه الت�سريحات ت�سبب ال�سرر جل�سد العراق الواحد والأهايل  اأن 
اآالف  الطيبة قبل  االأر�����ص  ه��ذه  نبتت ج��ذوره��م يف  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ارة 
ال�سنني و�سقت دماءهم ودموعهم ار�ص العراق ليعي�ص خالدا على مر 
ال�سنني”، مهددا ب�”اإقامة دعوى ق�سائية �سد اللهيبي لرد االعتبار”.

العراقية/ بغداد…

ال��ق��ان��ون ع��ال��ي��ة ن�سيف رئا�سة  ائ��ت��الف دول���ة  ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن  ط��ال��ب��ت 
اأموال �سندوق رعاية القا�سرين نظراً  ال��وزراء بعدم االقرتا�ص من 
ي�سمن  ب�سكل  القا�سرين  رعاية  قانون  تعديل  نحو  توجهات  لوجود 
احت�ساب اأرباح لتلك االأم��وال . وذكرت يف بيان اليوم ان “هناك خطاأ 
احت�ساب  ع��دم  يف  يتمثل  ال�سابق  القا�سرين  رع��اي��ة  ق��ان��ون  يف  كبريا 
فاملبلغ   ، القا�سرين  رع��اي��ة  امل��ودع��ة يف �سندوق  ل��الأم��وال  اأرب���اح  اأي���ة 
املودع يف ال�سندوق ل�سالح القا�سرين ي�سرف لهم بعد بلوغهم �سن 
الر�سد كما هو دون اإ�سافة اأية اأرباح “. واأ�سافت ان “االقرتا�ص من 
اأو الأي غر�ص اآخر  �سندوق رعاية القا�سرين ل�سد العجز يف املوازنة 
�سيما   ، �سرعية  ا�سكاليات  عليها  ترتتب  قد  قانونية  غري  خطوة  هو 
تعديل  نحو  وال���وزراء  النواب  جمل�سي  يف  احلالية  التوجهات  ظل  يف 
اأرب��اح الأم��وال القا�سرين ،  هذا القانون بال�سكل الذي يتيح احت�ساب 
وباالإمكان البحث عن منافذ اخرى واعتماد حلول بديلة يف حال رغبة 

احلكومة ب�سد العجز “.

سالم يحذر اردوغان من 
المساس بامن وسيادة العراق

محافظ ميسان يطالب اللهيبي باالعتذار 
لوصفه أهالي العمارة بـ”الهنود”

نصيف : االقتراض من صندوق رعاية 
القاصرين خطوة غير قانونية

الموسوي يدعو لتعزيز الواقع الصناعي بالطاقات الوطنية وايجاد فرص لخريجي الجامعات

العراقية/ بغداد…

بحث رئي�ص جمل�ص النواب الدكتور �سليم اجلبوري مع وفدا من 
حمافظة االنبار �سم عددا من اع�ساء جمل�ص النواب باالإ�سافة 
اإىل رئي�ص واأع�ساء جمل�ص املحافظة، م�ستجدات الو�سع االمني 
يف االنبار، واأكد الوفد ان الو�سع يف املحافظة حرج وان الع�سائر 
لغر�ص  ع�سكري  دع���م  اىل  ب��ح��اج��ة  ل��الإره��اب��ي��ني  تت�سدى  ال��ت��ي 
واكد اجلبوري خالل حديثه  امليدان.  على  القوى  تغيري ميزان 
تزال م�سرب  املجاهدة كانت وال  االنبار وع�سائرها  ان حمافظة 
على  ويجب  االإره���اب  ومقارعة  واالإق���دام  ال�سجاعة  يف  لالأمثال 
كل االإطراف دعمها، مبينا ان جمل�ص النواب على امت اال�ستعداد 
لتقدمي كل ما ي�ستطيع من الدعم لهذه املحافظة، م�سددا على 
�سرورة االإ�سراع باإر�سال تعزيزات ع�سكرية و�سرورة اخذ العربة 
�سدد على  كما  البو منر.  ارتكبت بحق ع�سرية  التي  املجزرة  من 
التي تقاتل على  الع�سائر  ل��ق��وات  ال���دويل  ال��دع��م  زي���ادة  ���س��رورة 
االأر�ص، ووا�سل اجلبوري حديثة “ان اخلطر الذي يواجه االنبار 
جانبهم  من  املعركة”.  حل�سم  الع�سائر  ت�سليح  من  والب��د  كبري 
�سكر رئي�ص واأع�ساء جمل�ص حمافظة االنبار جهود اجلبوري يف 
دعمهم، معربني عن ا�ستعداد احلكومة املحلية يف االنبار للتعاون 
املطلق مع رئي�ص املجل�ص بكل ما يراه منا�سبا خدمة للمحافظة 
واه��ل��ه��ا، وم��ب��دي��ن ا���س��ت��ع��داده��م لتطهري ك��ل ار����ص ال��ع��راق من 

االإرهاب اذا ما ح�سلوا على ما يحتاجون من دعم وا�سناد.

الجبوري “الخطر الذي يواجه االنبار كبير 
والبد من تسليح العشائر لحسم المعركة”

بغداد - العراقية/..

اع�ساء  املحمداوي،ال�سبت،  جمال  النيابية  الف�سيلة  كتلة  يف  القيادي  دع��ا 
جمل�ص النواب وال�سيا�سيني ب�سكل عام اىل االبتعاد عن الت�سريحات االعالمية 
املت�سنجة التي ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف تردي الو�سع االمني واذكاء االنق�سام 
ال�سابق عن  " النائب  "العراقية" ن�سخة منه  الطائفي. وحث يف بيان تلقت 
القائمة العراقية طه اللهيبي اىل االعتذار اىل ابناء ال�سعب  العراقي  بعد 
اال�ساءة البالغة التي �سدرت منه يف احدى اللقاءات التلفزيونية مع النائبة 
حنان الفتالوي ، والتي و�سف بها ابناء حمافظة مي�سان بانهم هنودا  �سكنوا 
يف ج��ن��وب ال��ع��راق ". وا���س��اف امل��ح��م��داوي " نحن يف ظ��رف ح��رج واك���ر ما 
نحتاج اليه هو الوحدة والتكاتف بني مكونات ال�سعب العراقي واالبتعاد عن 
الت�سريحات االعالمية املت�سنجة  التي تلقي بظاللها ال�سلبية على االو�ساع 
العامة يف البلد وتوطد النزعة الطائفية والعن�سرية بني املكونات اال�سيلة ".

كما ادان "وب�سدة جرمية االعدام اجلماعية لرجال ع�سرية البومنر على يد 
تنظيم داع�ص ، ودعا اىل حما�سبة مرتكبيها النها تهدف اىل زرع اخلوف يف 

قلوب العراقيني".
ه��م جمموعة  ، وامن���ا  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  داع�����ص ال ميثل  "تنظيم  ان  وت��اب��ع  
احتلوا منطقة".حاثا  اينما  الدماء  ي�سفكون  الذين  واالرهابيني  القتلة  من 
العراقيني على التوحد �سد هذا العنف واال�ستمرار يف رف�ص م�سار الكراهية 

الذي ميثله تنظيم داع�ص".
وكان تنظيم داع�ص قد اعدم م�ساء ام�ص52 من ابناء ع�سرية البو منر يف هيت 

مبحافظة االنبار ، بعد ان اعدم اكر من 40 منهم قبل ثالثة ايام".

جمال المحمداوي يدعو السياسيين الى االبتعاد عن 
التصريحات المتشنجة التي تذكي الطائفية بين ابناء الشعب

العراقية/ اربيل…

القوى  ال�سبت،  عبداهلل،  هو�سيار  النيابية  التغيري  كتلة  رئي�ص  دعا 
اأه���ايل  اإع����الن ت�سامنهم م��ع  ال��ع��امل اىل  وال�����س��رف��اء يف  ال��وط��ن��ي��ة 
اأر�سهم  الذين يخو�سون حرباً م�سريية دفاعاً عن  مدينة كوباين 
�سيكون نقطة  املدينة  اأن حترير هذه  ووجودهم وهويتهم، معتربا 

وال��ع��راق وعموم  �سوريا  داع�ص من  تنظيم  اجتثاث  نحو  االإن��ط��الق 
للت�سامن  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  بيان  يف  اهلل  عبد  وق��ال  املنطقة. 
مع مدينة كوباين اإن “�سمود اأهايل مدينة كوباين بوجه االإرهاب 
املنطقة  يف  ال��ق��وى  م��وازي��ن  قلب  يف  �ساهم   ، االإم��ك��ان��ي��ات  وباأب�سط 
ويعرتف  ح�ساباته  يعيد  العامل  وجعل   ، ال�سعبية  املقاومة  ل�سالح 
باأن االإرادة احلرة البد اأن تنت�سر على قوى ال�سر مهما كان طريق 

احلرية حمفوفاً بالت�سحيات “.

التغيير: تحرير كوباني سيكون نقطة االنطالق نحو اجتثاث داعش من العراق وسوريا

بغداد/.. اأكد النائب عن كتلة املواطن ابراهيم بحر العلوم، 
ال�����س��ب��ت، ان ح��م��اي��ة ال���دم ال��ع��راق��ي واج���ب ال��دول��ة ، بغ�ص 
الب�سعة  " ان جرائم داع�ص  ، م�سريا اىل  انتمائه  النظرعن 
�سد االن�سانية لن تتوقف مامل تتالحم جهود احلكومة مع 
العراقيني يف �سحق هذه الع�سابات ". ا�ستنكر بحر العلوم يف 
اأقدمت  التي  االإجرامية  "االعمال  تلقته" العراقية"،  بيان 

عليها الزمر االإرهابية يف ق�ساء هيت باالأنبار بقتل الع�سرات 
اأبناء ع�سرية البو منر بعد ح�سار الق�ساء وقطع املواد  من 
الغذائية عنهم" . واو�سح ان" اال�ستنكار لوحده لن يوقف 
داع�������ص م���ن اال���س��ت��م��رار يف ط��غ��ي��ان��ه��م ، ل���ذا ه��ن��اك ح��اج��ة 
عراقية اليوم ل�سرورة توحيد اجلهد ال�سيا�سي والع�سكري 
االأوغ��اد وتغري  ه��وؤالء  الوطنية ل�سرب  بالوحدة  والتم�سك 

م�سارات املواجهة نحو اإنقاذ حياة وكرامة العراقيني ". ودعا 
بحر العلوم وجهاء ع�سائر االنبار اىل ا�ستثمار االنت�سارات 
التي ي�سطرها اأبناء العراق يف جرف ال�سخر و بيجي و زمار 
، الأ�ستنها�ص القيم العربية االأ�سيلة و حماية الوطن و الثاأر 
مبقدرات  ويعبث  داع�ص  يهدرها  التي  االأب��ري��اء  ابنائه  ل��دم 

ال�سعب".

بحر العلوم: حماية الدم العراقي واجب الدولة بغض النظر عن انتمائه

العراقية/ بغداد…

اأعلنت وزارة حقوق االإن�سان، ال�سبت، 
اأن ال��ع��دد ال��ك��ل��ي مل��ف��ق��ودي جم��زرت��ي 
اىل  و���س��ل  ب���ادو����ص  و���س��ج��ن  �سبايكر 
ي��وج��د  اأن����ه  ب��ي��ن��ت  وف��ي��م��ا   ،1997
اأخ����رى،  اأح������داث  يف  م��ف��ق��ود   401
الر�سمية  ه��ي  اإح�سائيتها  اأن  اأك���دت 

واملعتمدة ولي�ست نهائية.
وق����ال����ت ال���������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف 
اإن  م��ن��ه،  ن�سخة  "العراقية"  ت��ل��ق��ت 
جم��زرت��ي  مل��ف��ق��ودي  ال��ك��ل��ي  "العدد 
اىل  و���س��ل  ب���ادو����ص  و���س��ج��ن  �سبايكر 
م�ستمر  "العمل  اأن  مبينة   ،"1997
اخلا�سة  اال�ستمارات  ا�ستقبال  ب�ساأن 
ب��امل��ف��ق��ودي��ن ب��ع��د اأح����داث امل��و���س��ل يف 

التا�سع من �سهر حزيران املا�سي".
"عدد املفقودين  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 

يف جمزرة ال�سهيد ماجد التميمي )�سبايكر 
اأن  اىل  الفتة   ،"1566 اىل  و�سل  �سابقا( 
اىل  و���س��ل  ب��ادو���ص  �سجن  م��ف��ق��ودي  "عدد 
431 مفقودا يف حني كان عدد املفقودين يف 

اأحداث اأخرى 401 حتى هذا اليوم".
تعترب  االرق�����ام  "هذه  اأن  ال������وزارة  وت��اب��ع��ت 
ك��ون  وامل��ع��ت��م��دة  الر�سمية  االح�����س��ائ��ي��ة  ه��ي 
باإر�سال  تقوم  والداخلية  الدفاع  وزارت��ي  ان 
واالآخ��ر  احل��ني  بني  املفقودين  بع�ص  اأ�سماء 

ل���غ���ر����ص م��ط��اب��ق��ت��ه��ا م����ع االأ����س���م���اء 
اأن  اىل  م�����س��رية  لدينا"،  امل����وج����ودة 
"مالكات الوزارة تعمل على ا�ستقبال 
اال�ستمارات التي ترد اليها عن طريق 
مقر  اإىل  امل���ف���ق���ودي���ن  ذوي  ح�����س��ور 
امل��ح��اف��ظ��ات  م��ك��ات��ب��ه��ا يف  او  ال�������وزارة 
ع����دا اق��ل��ي��م ك���رد����س���ت���ان اإ����س���اف���ة اىل 
اال���س��ت��م��ارات ال��ت��ي ت��ر���س��ل اإل��ي��ن��ا عن 
الر�سمي  االل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ط��ري��ق 

للوزارة".
النهائية  "االح�سائية  اأن  واو�سحت 
مل تنتِه بعد واأنها مازالت تعمل على 
اىل  الفتة  املفقودين"،  اأ�سماء  اإدخ��ال 
اأن����ه "ال مي��ك��ن حت��دي��د وق���ت الإن��ه��اء 
العمل باال�ستمارة الن ذوي املفقودين 

مازالوا يبلغون عن فقدان اأبنائهم".
من  "داع�ص" امل���ئ���ات  ت��ن��ظ��ي��م  واع�����دم 
نزالء �سجن بادو�ص يف املو�سل وطلبة 
قاعدة "�سبايكر" �سمال تكريت عندما 
ف��ر���ص ���س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ه��ات��ني امل��ن��ط��ق��ت��ني، 
م��ن��ت�����س��ف ح���زي���ران امل���ا����س���ي، ف��ي��م��ا اأ����س���ارت 
يعود  اإعدامهم  �سبب  اأن  اىل  اأمنية  م�سادر 

اىل خلفيات طائفية. 

حقوق اإلنسان: العدد الكلي لمفقودي مجزرتي 
سبايكر وبادوش بلغ 1997

العراقية/ بغداد… اأكد النائب عن كتلة احلل الربملانية حممد الكربويل، ال�سبت، ان زيارة وزير وزير الدفاع خالد العبيدي 
�سد( يف حمافظة االأنبار، تعك�ص اإهتمامه بتحرير مدن العراق من داع�ص. واأو�سح الكربويل يف بيان ان”  لقاعدة ) عني االأ
زيارة العبيدي، جاءت ملحافزة االأنبار يف ظل الظروف ال�سعبة التي تعي�سها مدن املحافظة واأهلها”، معرباً عن تفاوؤله بزيارة 
وزير الدفاع لالأنبار”. واأ�ساف الكربويل اأن” هذه الزيارة تعك�ص اأهتمام العبيدي، بتحرير مدن العراق من تنظيم/ داع�ص/ 
االأرهابي واعادتها اىل �سلطة الدولة”. واأكد ع�سو كتلة احلل الربملانية اأن” جميع االنظار ترنو اىل وزير الدفاع وتراهن 

على امكانياته يف اعادة تنظيم قواتنا امل�سلحة وطرد عنا�سر التنظيم من كل �سرب من تراب العراق.

كتلة الحل: زيارة العبيدي لألنبار تعكس اهتمامه بتحرير مدن العراق من التنظيمات االرهابية



شائعات يستخدمها االعالم الغربي لدعم الدواعش ام لتمرير اجندات واشنطن؟
الغربي  "االعالم  اإن  االك���رم  حممد  ال��ك��ات��ب  يعتقد 
العراق االخرية  اح��دث  ان  مل يعد اعالماً مهنياً، بل 
ال�ضوء  ي�ضلط  عندما  خا�ضة  حقيقته،  على  اظهرته 
"داع�ش" االرهابية، ومل يكتب �ضئ عن  على عمليات 
�ضيا�ضيني عراقيني تركوا منا�ضبهم وقاتلوا يف احل�ضد 

ال�ضعبي".
وي�ضيف اأن "من املوؤ�ضف ان ن�ضمي جميع ال�ضيا�ضيني 
اي  على  التنطبق  الكلمة  ه��ذه  الن  ب�"امل�ضوؤولني"، 
�ضخ�ش دخل جمال ال�ضيا�ضة، بل ان امل�ضوؤول هو من 
فنادق  يف  يتواجد  ان  امل�ضوؤول  ولي�ش  ال�ضعب،  يخدم 
اىل  او���ض��ل��وه  ال��ذي��ن  ناخبيه  بينما  وب����ريوت،  ع��م��ان 
ال��ع��راء حت��ت وط���اأة  ال�����ض��ي��ادي��ة يعي�ضون يف  امل��ن��ا���ض��ب 

الع�ضابات االرهابية".
من جهته، يرى ال�ضحايف امل�ضري حممد اال�ضكندري 
ان "من املوؤ�ضف عندما نتابع االحداث يف العراق وجند 
ان هناك �ضيا�ضيني يعتا�ضون على ا�ضعال الفو�ضى يف 
دول  يف  ه��م  بينما  املجهول،  اىل  النا�ش  ودف��ع  ال��ب��الد 
كبري  دع��م  على  ويح�ضلون  بالنعيم،  يعي�ضون  اخ��رى 

من بع�ش الدول".
حقيقيني  ع��راق��ي��ني  ق�����ادة  "هناك  اأن  اىل  وي�����ض��ري 
راأيناهم يف �ضاحات القتال، لكننا يف الوهلة االوىل مل 
ن�ضدق ذلك، لكن بعد االت�ضاالت التي اجريناها مع 
م�ضجلة  فيديو  مقاطع  و�ضاهدنا  عراقيني  �ضحفيني 
ال�ضيا�ضية  االزمة  وبانت مالمح  االمور  لنا  تو�ضحت 

يف العراق ومن يديرها ويعتا�ش عليها".
اىل ذلك، يعتقد املراقب علي الدوركي خالل حديثه 
ل�"الغد بر�ش" ان "االزمة التي ي�ضهدها العراق االن 
الوطنية  ي��دع��ون  ال��ذي��ن  ال�ضيا�ضيني  زي���ف  ك�ضفت 
ويتهمون االخرين بالعمالة، فوجدنا احلقيقي الذي 
"داع�ش" االره��اب��ي��ة وب���ني من  ق��ات��ل ���ض��د ع�����ض��اب��ات 

يجري االت�ضاالت معهم".
ويبني ان "االعالم الغربي ركز على حديث �ضيا�ضيني 
حاول ان يظهرهم مبظهر االبطال، لكن افعالهم على 
ار�ش الواقع مل ت�ضعفهم، فرتاجع ومل يظهر اي احد، 
ال الذي قام بدور ايجابي وال ال�ضلبي، بل ان دوره كان 
الذين  احلقيقيني  القادة  هم�ش  عندما  موفقاً،  غري 

يقودون اجلي�ش واحل�ضد ال�ضعبي".
لع����ل م����ن ف�ض����ائل احلرب عل����ى داع�����ش انها ك�ض����فت 
زيف الكثري من دعاة حقوق االن�ضان، وحتى املوؤ�ض�ضات 
االعالمي����ة العربي����ة والغربي����ة الت����ي كان����ت تع����د م����ن 
امل�ض����ادر املوثوق����ة للمعلوم����ة واخل����ر، فق����د اعتم����دت 
مب����داأ »الق����وة الناعم����ة« يف تروي����ج �ض����ائعاتها لتثبي����ط 
عزمي����ة اجلي�����ش والق����وات االمنية العراقي����ة، وتعظيم 
وتهوي����ل ما تقوم به ع�ض����ابات داع�����ش االرهابية، االمر 
الذي عزاه خمت�ض����ون اىل امل�ضالح االمريكية الغربية 
يف العراق واملنطق����ة، النها املحرك الرئي�ش للماكينات 
االعالمي����ة العربي����ة والغربية. اىل ذلك، يقول حممد 
املعم����وري، ان "االع����الم الغربي بداأ منذ فرتة اخلروج 
من �ض����مته يف دع����م داع�ش، وبداأت موؤ�ض�ض����ات اعالمية 
ومنه����ا  االجرامي����ة  داع�����ش  ملجامي����ع  ت����روج  كب����رية 
االمريكي����ة والريطاني����ة عل����ى �ض����بيل املث����ال �ض����حف 
)نيويورك تاميز ووا�ض����نطن بو�ضت( وغريهما الكثري 
باال�ض����افة اىل اعتمادها على و�ضائل اعالمية ودعائية 
عربية اخرى داعمة لداع�ش، وخا�ض����ة و�ضائل االعالم 
اخلليجية"، م�ض����ريا اىل ان "مركز العمليات الدعائية 
واالعالمي����ة لداع�����ش ت����دار م����ن و�ض����ط ا�ض����رائيل ولها 

فروع اخرى يف قطر وال�ضعودية".
وا�ض����اف املعم����وري ان "املراك����ز االعالمي����ة ت�ض����رف 
له����ا االم����وال ب�ض����خاء وب����دون ح�ض����اب، ويف املقابل فان 
االعالم العراقي م�ض����اب بالف�ض����ل يف مواجهة االعالم 
الغربي لعدم وجود االمكانيات الب�ضرية واملادية وعدم 
و�ض����ع ال�ض����خ�ش املنا�ض����ب يف املكان املنا�ض����ب واعتمادها 
على انا�ش اميون ال يفقهون �ض����يء باالعالم والدعاية 
واحلرب النف�ضية التي اتبعتها املاكنة الغربية منذ عام 
الدعاي����ة االمريكية خالل وبعد  1835 وخ�ضو�ض����ا 

احلربني العامليتني االوىل والثانية".
"االع����الم  ب����ني م�ض����طفى �ض����عدون ان  م����ن جهت����ه، 
الغرب����ي الي����زال حتى اليوم يبث اخباراً غري �ض����حيحة 
ع����ن تنظيم داع�ش وحماولة �ض����يطرته على العا�ض����مة 
او االج����زاء الغربي����ة منه����ا، حي����ث بث اليوم خ����راً عن 
م�ض����وؤول امريكي يقول ان داع�ش �ضت�ض����تهدف طائرات 
مدني����ة تقل����ع من مط����ار بغداد ال����دويل"، م�ض����ريا اىل 
ان "االع����الم الغرب����ي يح����اول ان يفن����د جه����د احل�ض����د 

ال�ضعبي، والي�ضلط ال�ضوء عليه ال�ضباب �ضيا�ضية".
االع����الم  "و�ض����ائل  فاو�ض����ح،ان  املالك����ي  جعف����ر  ام����ا 
دول  و�ض����عتها  الت����ي  اخلارط����ة  م����ن  ج����زء  الغربي����ة 

الغ����رب يف جع����ل )داع�����ش( اداة ال�ض����غال املنطقة بحرب 
جمامي����ع �ض����غرية او ه����ي جزء من خط����ة كبرية اطلق 
عليها الغرب )ال�ض����رق االو�ض����ط الكبري( فالكل �ض����من 

منظومة الغرب يعمل على تقوية منظمة داع�ش".
وا�ض����ار املالك����ي اىل ان����ه "ذل����ك ياأتي يف �ض����بيل اجناح 
خمطط ا�ض����رتاتيجي وه����و تفكيك املنطق����ة وحماربة 

حمور املمانعة واملرتبط باملقاومة اال�ض����المية، ف�ضال 
ع����ن الرتكيز على ت�ض����ويه حقيقة اال�ض����الم من خالل 
ب����ث االخبار وت�ض����وير داع�����ش هي اال�ض����الم الفعلي، او 
رمب����ا خل����ق من )داع�����ش( منظم����ة ال تقه����ر من خالل 
ت�ض����ريحات اعالمي����ة بان احل����رب قد تطول �ض����نوات ، 
ومن ناحية اخرى فان الرتكيز على م�ض����طلح الدولة 
ب����دل داع�����ش ه����و بح����د ذات����ه دع����م اعالم����ي للمجاميع 

االرهابية".

ومل يختل����ف راأي عم����ار كاظ����م اأن "تعام����ل االإع����الم 
الغرب����ي م����ع املعرك����ة التي يخو�ض����ها اجلي�����ش العراقي 
وف�ضائل احل�ضد ال�ضعبي �ضد تنظيم داع�ش يتجه دائما 
بالنظر اإىل اخل�ضائر التي ت�ضيب اجلي�ش والتفجريات 
االإجرامي����ة الت����ي تقوم به����ا هذه اجلماع����ات االإرهابية 
م����ع حماولة جتاهل اأو تقليل حجم االنت�ض����ارات التي 

حتققها قواتنا البطلة التي تعد ا�ض����رتاتيجية ومهمة 
يف املي����دان، فيما يتم اإبراز الطلعات اجلوية التي تقوم 
به����ا الواليات املتح����دة وقوات التحالف ال����دويل والتي 
يعرتف حت����ى االإعالم الغربي بعدم تاأثريها وجدواها 
وكامنا هي حماولة ل�ضرقة او جتيري هذه االنت�ضارات 

لغري اأ�ضحابها احلقيقيني".
وب����ني كاظ����م ان "مث����ال ذل����ك االنت�ض����ارات الكب����رية 
للجي�����ش العراق����ي يف منطق����ة ج����رف ال�ض����خر ومقتل 

وا�ض����ر الع�ض����رات م����ن جمرم����ي داع�����ش وه����روب كب����ري 
للباقني، ومع ذلك تتجاهل هذه القنوات احلديث عن 
هذا الن�ض����ر الذي مل ي�ض����اركوا يف �ض����نعه، فيما ين�ضغل 
االإع����الم الغرب����ي بق�ض����ية ا�ض����تخدام الكلور يف �ض����الح 
الدين ومقتل جندي امريكي واحد فقط من املارينز، 
بينم����ا ل����و كانت داع�ش قد حققت �ض����يئا يف هذه املعركة 
لقلب����ت الدنيا ومل يكف االع����الم الغربي والعربي عن 
التطبي����ل وذك����ر اخل�ض����ائر وه����و م����ا ي����دل عل����ى انحياز 
وانح����راف وا�ض����ح ع����ن املهني����ة االعالمي����ة الت����ي طاملا 

ت�ضدق بها هذا االعالم".
من جهته، اكد الدكتور يف كلية االعالم عبد االمري 
الفي�ض����ل ان "تنظيم داع�ش االرهابي ا�ض����تخدم ا�ضلوب 
الت�ض����خيم واملبالغ����ة كج����زء م����ن حربه �ض����د االبرياء، 
التوا�ض����ل  مواق����ع  ع����ر  ال�ض����ائعات  ب����ث  ع����ن  ف�ض����ال 
واليويت����وب("،  وتوي����رت  ب����وك  )الفي�����ش  االجتماع����ي 
م�ض����ريا اىل ان "اله����دف م����ن ترويج �ض����ائعات ل�ض����الح 
تنظي����م داع�����ش هو ا�ض����عاف دور اجلي�����ش والتقليل من 

�ضاأنه يف حترير املناطق التي �ضقطت بيد داع�ش".
وب����ني الفي�ض����ل ان "بداي����ة ع�ض����ابات داع�����ش ح����رب 
اعالمي����ة قب����ل ان تكون ع�ض����كرية"، مو�ض����حا ان "قوة 
االع����الم الغربي يف بداية االزم����ة التي متر بها البالد 

قابلها �ضعف االعالم العراقي".
ويف ذات ال�ض����ياق، ق����ال املرجع الديني ال�ض����يخ حممد 
اليعقوب����ي خالل لقائه بوفد �ض����بابي م����ن العاملني يف 
اذاع����ة االم����ل يف حمافظ����ة مي�ض����ان، ان "االع����الم ه����و 
اح����د مع����اين القوة الناعمة وهذا امل�ض����طلح هو حديث 
����ُه جديد فاال�ض����اعات قْد  الت����داول لك����ن ه����ذا اليعني اُنّ
فتك����ت بجيو�����ش عدي����دة و�ض����ببت بخ�ض����ارتها، ومادمّنا 
اب����واب �ض����هِر حُم����رم احل����رام فيمك����ن ان ناأخ����ذ  عل����ى 
مث����ااًل م����ن عا�ض����وراء فجي�����ش م�ض����لم بن عقي����ل )عليه 
ال�ض����الم ( امنا انك�ض����ر ب�ض����بب اال�ض����اعات ، باملُنا�ضبة انا 
هُن����ا ادع����و اخلطباء اىل اال�ض����تفادة من هذه املوا�ض����يع 
حت����ى النبق����ى جن����رت املوا�ض����يع والق�ض����ايا التاأريخي����ة 
في�ض����تطيعون ان يعرجوا مثاًل اىل مو�ض����وع اال�ض����اعة 
الت����ي فتكت بجي�ش م�ض����لم ب����ن عقيل وه����ي باأنُه جي�ش 
بني امية قادم و�ض����ينهي جميع املوؤيدين حلركة م�ضلم 

، فا�ضتطاع بن زياد االنت�ضار بدون قتال".
واكد املرجع اليعقوبي على املتخ�ض�ض����ني يف االعالم 
ب����اأن الب����د ان يتناول����وا هذا امل�ض����طلح ويبحث����وه وجهة 
نظر اال�ض����الم، فنحن كا�ض����الميني موجودون يف قبال 
ع����ون باأنه����م رواد ويعترونن����ا عال����ة عليهم ، ال  م����ن يَدّ

نحُن عندنا ما نفوقهم به".
وا�ض����اف ان "ه����ذا االم����ر ه����و اخلط����اأ ال����ذي وق����ع بِه 
رئي�ُش االركان االمريكية دمي�ض����ي حينما �ض����رح باأنهم 
ق����د ق�ض����فوا جتم����ع لداع�ش بالق����رب من مط����ار بغداد 
يف ح����ني التجمع لهوؤالء االرهابي����ون الدواع�ش كان يف 
اط����راف الفلوج����ة وقريب����اً من ابو غري����ب اي على بعد 
25 كيلو مرت تقريباً عن مطار بغداد ونتيجة لهذا 
الت�ض����ريح جع����ل اخلوف يّدب عند اه����ايل بغداد، اقول 
ل����ُه م����ن قال لك ه����ذا ، ملاذا حُت����دث ه����ذا االرباك لدى 
القطع����ات الع�ض����كرية والنا�����ش ، افر�����ش ه����م نيتهم ان 
ي�ض����لوا اىل املطار ولكن هل و�ض����لوا؟.. هذا الت�ض����ريح 

الذي �ضدر القيمة له و�ضبب كثري من امل�ضاكل".
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يحاول االإعالم الغربي الذي ي�ضلط ال�ضوء على 
ان  االإره��اب��ي  "داع�ش"  تنظيم  وعمليات  بيانات 
الع�ضكرية  وقياداته  ال�ضعبي  احل�ضد  جهد  يفند 
من خالل عدم ت�ضليط ال�ضوء عليهم، بغية عدم 

ايجاد اي نوع من التعاطف الدويل معهم.
اجلي�ش  ت�ضاند  التي  ال�ضعبي  احل�ضد  ق��وات  لدى 
ال��ع��راق��ي يف ح��رب��ه �ضد االره����اب ق��ي��ادات كبرية 
التي  وامل�ضوؤوليات  املنا�ضب  اىل  تاأبه  مل  ومهمة، 
"الداع�ضيني" عليها،  ال�ضيا�ضيني  بع�ش  ي�ضتقتل 
اجلبهات،  يف  يقاتل  �ضيا�ضي  ب��ني  كبري  ف��ال��ف��رق 

وبني �ضيا�ضي يتواجد يف فنادق عمان الفارهة.

الغربي��ة  االعالمي��ة  الماكن��ة 
تصرف لها االموال بسخاء وبدون 
اعالمن��ا  عج��ز  مقاب��ل  حس��اب 
ع��ن مواجهته��ا لع��دم وج��ود 
االمكاني��ات البش��رية والمادي��ة 
المناسب  الش��خص  وعدم وضع 

في المكان المناسب

منظومة  ضم��ن  ال��كل 
الغرب يعمل على جعل 
)منظم��ة داع��ش( اداة 
المنطقة بحرب  الشغال 
مجاميع صغي��رة او هي 
ج��زء م��ن خط��ة اكب��ر 
اطلق��وا عليها )الش��رق 

االوسط الكبير

العراقية ـ بغداد

سياسيو العراق..بطل يقاتل داعش واالخر في فنادق عمان 

اليزال االعالم الغربي يبث اخبارا غير صحيحة عن الداعشيين 
ومحاولة سيطرتهم على العاصم���ة واالج���زاء الغربية منها

يتفق اعالميونا على ان الغرب الزال يقلل من حجم انتصاراتنا التي تحققها على 
ارض الواقع قواتنا البطلة او تجيير هذه االنتصارات لغير اصحابها الحقيقيين



العراقية - بغداد

العتبات  ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الدينية من القطع املربمج وت�سكيل غرف 
عمليات النارة الطرق للزائرين خالل �سهر 

حمرم وزيارة عا�سوراء.
وق�����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال�����وزارة 
م�سعب املدر�س، يف بيان له تلقت" العراقية 
" ن�سخة منه، ان "املديريات العامة للتوزيع 
يف ب����غ����داد وال�����ف�����رات االو�����س����ط واجل���ن���وب 
���س��ك��ل��ت غ������رف ع���م���ل���ي���ات الن��������ارة ال���ط���رق 
ل���ل���زائ���ري���ن خ����الل ���س��ه��ر حم����رم احل�����رام، 

ا�ستنفار مفارز  وزيارة عا�سوراء، اىل جانب 
واملحطات  والقابلوات  والت�سغيل  ال�سيانة 
واالت�ساالت ومراكز ال�سيطرات، اىل جانب 

ا�سناد اجلهات اخلدمية االخرى".
ال�������وزارة  اأع�������دت  "كما  امل����در�����س  واأ������س�����اف 
ال��ط��رق  ف��ي��ه  ا���س��ت��ث��ن��ت  ت�سغيلياً  ب��رن��اجم��اً 
يف  وامل��راق��د  الكاظمية،  مدينة  اىل  امل��وؤدي��ة 
م��دي��ن��ت��ي ك��رب��الء وال��ن��ج��ف اال����س���رف، من 
القطع املربمج حلني انتهاء مرا�سيم زيارة 

االربعينية".
ال��ك��ه��رب��اء ان  ب��ا���س��م وزارة  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  املقد�سة  "املراقد 
م�ستثناة من القطع املربمج ب�سكل مطلق".

العراقية - بغداد

وتدريب  الطاقة  م�ساريع  لدعم  ا�ستعدادها  تركيا  اب��دت 
العاملني بقطاع الكهرباء يف العراق.

"العراقية"  تلقت  العراقية  الكهرباء  ل��وزارة  بيان  وذك��ر 
الفهداوي  حممد  قا�سم  الكهرباء  "وزير  ان  منه  ن�سخة 
ال��ع��راق  يف  ال��رك��ي  ال�سفري  ب��ب��غ��داد  مكتبه  يف  ا�ستقبل 
ف�����اروق ق��امي��اق��ج��ي وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 
الطاقة  جم��ال  يف  وتركيا  ال��ع��راق  بني  امل�سرك  التعاون 

الكهربائية".
اللقاء  اك���د خ���الل  ال��ك��ه��رب��اء  "وزير  ان  ال��ب��ي��ان  وا���س��اف 
����س���رورة ال��ت��ع��اون م��ع ت��رك��ي��ا ال��ت��ي جتمعها م��ع ال��ع��راق 
قوا�سم م�سركة، "م�سدداً على" تفعيل العالقات الركية 
ذات  العراقية  العراقية ووقوف تركيا ودعمها للحكومة 
اأولوياتها  العراقية يف  الوا�سع من كل االأطياف  التمثيل 

يف احلرب �سد املجاميع االإرهابية".
واو�سح الفهداوي بح�سب البيان ان "تركيا دولة متطورة 

يف جمال الطاقة الكهربائية، ونحن بحاجة اىل ان ت�ساندنا 
يف  احلديثة  التجارب  ونقل  والتوزيع  واالن��ت��اج  النقل  يف 
العراق حيث ت�ستطيع تركيا ان  التدريب، وجلوارها مع 
تدرب اأكرث عدد من مالكاتنا الهند�سية والفنية، وو�سع 

برنامج عمل طويل االأمد للتعاون امل�سرك واملثمر".
ال��ف��ه��داوي،  ال��وزي��ر  ال��رك��ي  ال�سفري  "هناأ  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ب��الده  وق��وف  م��وؤك��داً  للكهرباء،  وزي���راً  من�سبه  لت�سلمه 
لتنمية  تركيا  ا�ستعداد  مع  العراقية،  احلكومة  مع  بقوة 
العالقات يف �ستى املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية ودعم 
م�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة وا���س��ت��م��راره��ا، وت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع االكهربائي، وتفعيل جلنة م�سركة بني الوزارات.
ت��و���س��ع حجم  ي��ت��م  ان  "ناأمل  ال��ك��ه��رب��اء  وزي���ر  ق���ال  فيما 
الطاقة  املخت�سة مبجال  الركية  ال�سركات  التعامل مع 
من اجل الرقي بهذه اخلدمة املهمة، اىل جانب حاجتنا 
يف ال���وق���ت احل��ا���س��ر اىل حت��ق��ي��ق ���س��راك��ة وت���راب���ط بني 
للخروج  اخلا�س  والقطاع  والعراقية  الركية  ال�سركات 

بالنتائج املخطط لها.

العراقية - كربالء

ت��ف��ت��ت��ح احل���ك���وم���ة امل��ح��ل��ي��ة ال���ع���راق���ي���ة يف 
مركزاً  ال�سبت،  املقد�سة،  كربالء  حمافظة 
زي���ارة  م��را���س��ي��م  لتغطية  خ��ا���س��اً  اع��الم��ي��ا 

العا�سر من �سهر حمرم احلرام. 
ودع���ت احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ب��ي��ان، "كافة 
االإع���الم���ي���ني وال�����س��ح��اف��ي��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ال���ف���اع���ل���ة يف امل����رك����ز االإع�����الم�����ي اخل���ا����س 
ب���زي���ارة ال��ع��ا���س��ر م��ن حم���رم احل����رام حيث 
وامل��وؤمت��رات  املقابالت  لعقد  اأم��اك��ن  تتوفر 
ال�سحافية و قاعة جمهزة بخط لالنرنت 
وا�سراحة، باالإ�سافة لتوفري وجبات طعام 
و�سيافة جلميع منت�سبي و�سائل االإعالم".

اأبوابه  يفتتح  "املركز  ان  اىل  البيان  واأ�سار 
اب��ت��داًء م��ن ي��وم ال�سبت، وع��ل��ى م���دار 24 
�سهر حمرم  العا�سر من  يوم  ولغاية  �ساعة 

الثاين  ت�سرين  �سهر  م��ن  ال��راب��ع  احل����رام، 
ب��ف��ن��دق  امل���رك���ز  "مقر  ان  م��ب��ي��ن��ا  املقبل" 
ال��ي��ا���س��م��ني ال��ك��ائ��ن يف ���س��ارع ق��ب��ل��ة االإم����ام 
احل�سني عليه ال�سالم خلف بناية املركزية".

ر�سمية  ا�ستعدادات  كربالء  مدينة  وت�سهد 
النطاق  وا�سعة  واأمنية  وخدمية  و�سعبية 
ال�ستقبال زيارة العا�سر من حمرم احلرام، 
الذكرى ال�سنوية ال�ست�سهاد االإمام احل�سني 
ال�سالم،  عليهما  ط��ال��ب  اأب���ي  اب��ن  علي  ب��ن 
واأ�سحابه يف  بيته  اأه��ل  مع  ا�ست�سهد  ال��ذي 

معركة الطف عام 61 للهجرة.
خ��الل  ك��رب��الء  ت�ستقبل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
���س��ه��ر حم��رم  ال��ع�����س��رة االأوىل م���ن  االأي������ام 
احلرام ماليني الزائرين من داخل وخارج 
العا�سر  ي��وم  ���س��اع��ات  ت�سكل  فيما  ال��ع��راق، 
تختتم  ال��ت��ي  ال����زي����ارة  ذروة  )ع���ا����س���وراء( 

ب�"عزاء اأو رك�سة طويريج".

الطريحي  عقيل   ، ك��رب��الء  حمافظ  وك��ان 
زي����ارة  "خطة  ان   ، اجل��م��ع��ة  ام�������س  ك�����س��ف 
ت��دار مبيزانية  العا�سر من حم��رم احل��رام 
خ���اوي���ة ب�����س��ب��ب ع���دم اق�����رار امل���وازن���ة ل��ه��ذا 

العام" .
واأ�سار   الطريحي اىل ، اأن "خطة كربالء 
االمنية لزيارة العا�سر من �سهر حمرم بعد 
ا�سبحت  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�س  م��ن  اق���راره���ا 
من  جملة  ت��واج��ه  لكنها  التنفيذ  ط��ور  يف 
مرة  "الأول  ب��ال��ق��ول   م�سددا  التحديات"، 
ولغاية  خ��اوي��ة،  مبيزانية  ال��زي��ارة  �سندير 
من  ب��رق��ي��ة  او  ك��ت��اب  اأي  ي�����س��ل��ن��ا  مل  االن 
املحافظات االخرى للم�ساندة بقوات امنية 

او دوائر خدمية".
وي�����س��ت��ع��د م����ئ����ات االل�������ف الح����ي����اء ذك����رى 
ليلة  القدمية  كربالء  مدينة  يف  عا�سوراء 

االثنني على الثالثاء املقبل.

العراقية - بغداد

اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، ال�سبت، عن 
ت��ع��اق��د ال�����وزارة ع��ل��ى ���س��راء 20  ال���ف خيمة 

للنازحني مبوا�سفات دولية .
"  ن�سخة  وذكر بيان للوزارة تلقت" العراقية 
جا�سم  املهجرين  و  الهجرة  وزي��ر   " ان  منه، 
اإن�ساء  على  ال���وزارة  تعاقد  ع��ن  ك�سف  حممد 
20 األف خيمة للنازحني مبوا�سفات دولية ".

واأو������س�����ح ال����وزي����ر خ�����الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه مم��ث��ل 
الالجئني    ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  االأمم  مفو�سية 
بغداد  بالعا�سمة  ال����وزارة  مقر  يف  راي���ت  نيل 
اإن�����س��اء ع�سرين  ت��ع��اق��دت ع��ل��ى  ان"  ال�����وزارة 
احل��رارة  دولية عازلة  األ��ف خيمة مبوا�سفات 
ال��ن��ازح��ة م��ن املناطق التي  ال��ع��وائ��ل  ، الإي���واء 
 ، " داع�س االرهابية  �سيطرت عليها ع�سابات 
مبيناً  ان " الوزارة لديها خم�سة اآالف خيمة 

يف خميمات اربيل وال�سليمانية ودهوك ".
وك�����س��ف ال���وزي���ر ع���ن " ت��خ�����س��ي�����س ار�����س يف 
ون�سب  دياىل  ملحافظة  التابع  خانقني  ق�ساء 
كرفانات فيها الإيواء عدد من العوائل النازحة 
" الوزارة لديها م�سكلة يف  ان  اىل  " ، م�سرياً 
حمافظتي  يف  املقد�سة  العتبات  اإخ��الء  كيفية 
النجف اال�سرف وكربالء املقد�سة من العوائل 

التي تتخذ من تلك العتبات �سكناً لها ".
ف��ي��م��ا ���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ت���ع���اون امل��ف��و���س��ي��ة 
ال�����س��ام��ي��ة ل�������س���وؤون ال���الج���ئ���ني م���ع ال������وزارة 
ال��ن��ازح��ني وح���ل م�ساكلهم  ب��واق��ع  ل��الإرت��ق��اء 
يف  واأن��ن��ا  ال�سيما   ، معاناتهم  م��ن  والتخفيف 
معاناتهم  فيه  ت���زداد  ق��د  ال��ذي  ال�ستاء  ف�سل 

حتت وطاأة الربد والثلوج و االأمطار " .
وبني ان " اغلب العوائل النازحة غري معتادة 
، وهناك خ�سية من  اقليم كرد�ستان  على جو 
انت�سار االآفات ال�سحية بني النازحني مما قد 

يوؤدي اىل وفاة عدد منهم  ال�سمح اهلل 
واأو�سح ان " عدد العوائل النازحة التي �ُسجلت 

 488،000 بلغت  ال����وزارة  ل��دى  االقليم  يف 
املليون دينار  �ُسملت مبنحة  ، وقد  الف عائلة 
العوائل  اما   ، منها  عائلة  الف   348،000
بلغت  فقد  دينار  املليون  منحة  ا�ستلمت  التي 
299،617 الف عائلة ، والتي �سكلت 86% 
 " ال����وزارة  ل��دى  امل�سجلة  ال��ع��وائ��ل  ن�سبة  م��ن 
العوائل  ع��دد من  �سمول  ع��دم  ا�سباب  عازياً   ،
النازحة باملنحة اىل انها " كانت موجودة قبل 

ثالث او اأربع �سنوات يف االقليم ".
مفو�سية  ممثل  راي��ت  نيل  اثنى   ، جهته  م��ن 
ال�����المم امل���ت���ح���دة ل�������س���وؤون ال���الج���ئ���ني على 

امل��ب��ذول��ة يف تقدمي  ج��ه��وده��ا  و  ال�����وزارة  دور 
عن  معرباً   ، للنازحني  االن�سانية  امل�ساعدات 
اأمله ب� " تعاون املفو�سية مع ال��وزارة والعمل 
النازحني يف جميع حمافظات  �سوية مل�ساعدة 

العراق مبا يحفظ كرامتهم ".
�سيطرة  ب�سبب  تعر�ست  البالد  ان  اىل  ي�سار 
ع�سابات داع�س االرهابية على بع�س املدن اىل 
كرد�ستان  اقليم  اىل  اال�سر  من  االالف  ن��زوح 
مطالبات  و�سط   ، واجلنوب  الو�سط  ومناطق 
باأغاثة النازحني وتوفري الدعم املنا�سب لهم 

وتخفبف معاناتهم.

العراقية /بغداد...

ك�سف���ت ع�س���و اللجن���ة املالي���ة ماج���دة التميم���ي، 
بار�س���ال  اللجن���ة  وع���دت  احلكوم���ة  ان  ال�سب���ت، 
احل�ساب���ات اخلتامي���ة لوزاراته���ا له���ذا العام خالل 
اال�سب���وع احل���ايل، فيم���ا بين���ت ان توقع���ات اللجنة 
بحجم العجز ملوازنة العام 2014 تبلغ 80 مليار 

دوالر.
وقال���ت ع�سو اللجن���ة ماجدة التميم���ي ان "ال�سنة 

املالي���ة للع���ام 2014 مل يب���ق منها �س���وى �سهرين 
فق���ط يف املقاب���ل حت���ى االن مل يت���م ح�س���م موازن���ة 
الع���ام احل���ايل، ل���ذا طالبن���ا احلكوم���ة ووعدتنا يف 
ذل���ك باأن تر�سل لنا احل�ساب���ات اخلتامية لوزاراتها 
ودوائره���ا للع���ام 2014 يف اق�س���ى ح���د اال�سب���وع 
احلايل على ان تت�سمن حجم النفقات وااليرادات 
ل���كل �سهر من ال�سه���ور املا�سية لكي يت���م امل�سادقة 

عليها من قبل جمل�س النواب".
الوظيفي���ة  الدرج���ات  اىل  "بالن�سب���ة  وواأ�ساف���ت 

للع���ام 2014 فان���ه م���ن املتوق���ع ان يت���م ترحيلها 
اىل موازن���ة الع���ام 2015 ب�سب���ب ان موازنة العام 

احلايل �ستكون موازنة مالية �سرفة".
وتابع���ت التميمي انه "يف ظل االرقام التي ح�سلت 
عليه���ا اللجنة حتى االن فاأنها تتوقع ان يبلغ عجز 
دوالر،  ملي���ار   80 بنح���و  احل���ايل  للع���ام  املوازن���ة 
م���ا ي�س���كل ع���بء ا�س���ايف اىل اق���رار املوازن���ة الت���ي 
الت���زال حم���ل نقا�س وجدل يف اللجن���ة وبني الكتل 

ال�سيا�سية".
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اخبـــــار الوزاراتالمالية البرلمانية تتوقع عجز موازنة 2014 بنحو 80 مليار دوالر

العراقية - بغداد

ت���وزع وزارة التج���ارة قريب���ا مبلغ 145 ال���ف دينار لكل طفل ر�سي���ع بدال عن مادة 
حلي���ب االطف���ال خ���الل الع���ام احل���ايل.  ياأت���ي ذل���ك يف وق���ت اقرح���ت في���ه وزارة 
الربي���ة تخ�سي����س �سل���ة غذائية توزع يومي���ا بني االطفال والتالمي���ذ يف املدار�س 
وريا����س االطف���ال. رئي�س خلي���ة االأزم���ة يف وزارة التجارة قا�سم با�س���م حمد اكد يف 
ت�سري���ح ” ان���ه مت تخ�سي����س مبال���غ لتوزيعه���ا كتعوي�س���ات مالي���ة ب���ني اال�سر عن 
م���ادة حليب االطفال غري املوزع���ة �سمن البطاقة التموينية من اذار املا�سي لغاية 
كان���ون االول املقب���ل من العام احلايل بواقع 14 الفا و500 دينار لل�سهر الواحد. 
وت�سم���ل ه���ذه املبالغ االطفال الر�س���ع امل�سجلني لدى وزارة التج���ارة من الذين مل 
تتجاوز اعمارهم ال�سنة، اذ ان �سركة املواد الغذائية التابعة وزعت مبالغ تعوي�سية 
للعائالت عن مادة حليب االطفال لال�سهر ت�سرين الثاين وكانون االول من العام 
املا�س���ي و�سه���ري كان���ون الث���اين و�سباط من الع���ام احلايل. حمد لف���ت اىل ان هذه 

املبالغ ت�سمل اي�سا اال�سر النازحة.

العراقية - بغداد

اك���د وزي���ر االت�س���االت ح�سن كاظ���م الرا�س���د، ال�سبت،  ان اب���واب ال���وزارة مفتوحة على 
وتكنولوجي���ا  االت�س���االت  العامل���ة يف جم���ال  الر�سين���ة  ال�س���ركات  ام���ام  م�سراعيه���ا 
املعلوم���ات. ونق���ل بيان للوزارة عن الرا�سد قوله خالل لقائ���ه مبمثلي /�سركة الكاتيل 
لو�سن���ت/ الفرن�سي���ة العامل���ة يف جم���ال االت�س���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات، ان" وزارة 
االت�س���االت ت�سع���ى اىل حتقي���ق اك���رب ن�س���ب اجن���از للم�ساري���ع قي���د االجن���از وامل�ساريع 
اجلديدة من خالل جدية العمل مع �سركات القطاع اخلا�س". وبني ان" هدف الوزارة 
ه���و تق���دمي اخلدمات اجلي���دة للمواطن وهذا يات���ي من خالل التعاون ب���ني موؤ�س�سات 
الدول���ة والقط���اع اخلا�س املتمث���ل بال�سركات العامل���ة يف العراق ب�س���رط توفر اخلربة 
واالمكاني���ة واجل���ودة يف تق���دمي اخلدم���ات، م�سيف���اً ان ال���وزارة وت�سكيالته���ا تتعام���ل 
م���ع كاف���ة ال�س���ركات ب���كل �سفافية ومرون���ة الن القطاع اخلا����س بات مهم���ا ورافداً من 
الرواف���د الت���ي الميك���ن اال�ستغن���اء عنه���ا". واك���د ممثل���و ال�سركة"ا�ستعداده���ا الكام���ل 
لتعزيز التعاون مع وزارة االت�ساالت وكافة ال�سركات العائدة لها بل وال�سعي جاهدين 
للعم���ل يف العراق ويف اي حمافظة عراقية حتت���اج اىل خدمات االت�ساالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات ومناف�س���ة ال�سركات االخرى التي تعمل يف هذا املج���ال". وبينوا"ان ال�سركة 
وكوادره���ا تعمل يف حمافظت���ي االنبار ودياىل يف اجناز م�ساريع ل�سالح ال�سركة العامة 
لالت�س���االت والربي���د ا�ساف���ة اىل القيام بتدري���ب الكوادر العراقية الفني���ة التي تعمل 

يف هذا املجال بل ان اغلب كادر �سركتهم هو عراقي يعمل معهم منذ فرة طويلة".

وزارة التجارة : 145 ألف دينار 
لكل طفل رضيع

وزير االتصاالت: ابواب الوزارة مفتوحة 
على مصراعيها امام الشركات الرصينة

ممي: تعاقدنا على شراء 20 ألف خيمة للنازحين
ُ
وزير الهجرة لمسؤول أ

صندوق االسكان: اقرضنا خالل العام الماضي 
اكثر من 500 مليار دينار لـ 19 الف مواطن

العراقية /بغداد...

500 مليار  اأقر�ست اكرث من  انها  ال�سبت،  ادارة �سندوق اال�سكان،  اكدت 
اليات و�سوابط  19 الف مواطن، يف حني ك�سفت عن وج��ود  دينار، لنحو 
علي  اال�سكان  �سندوق  عام  مدير  معاون  وق��ال  القرو�س.  منح  يف  جديدة 
ح�سني حممد  ان "خطة االقرا�س خالل العام احلايل رمبا تعر�ست اىل 
�سيكون  اقرارها  حال  ويف  لكن  املوازنة  اق��رار  عدم  ب�سبب  التوقفات  بع�س 
املواطنني".  من  عديدة  �سرائح  ت�سمل  كبرية  اقرا�سية  م�ساريع  هنالك 
جيده  اأع��داد  �سجلت   2013 للعام  االق��را���س  "عملية  ان  حممد  وا�ساف 
من املقر�سني حيث اقر�س ال�سندوق نحو 19 الفاً مواطن من خمتلف 
حمافظات العراق وبلغ عدد املبالغ املقر�سة خالل العام نف�سه نحو 500 
يف  ووا�سعا  جيدا  تقدما  حققت  املبالغ  "تلك  ان  اىل  م�سريا  دينار"،  مليار 
"ال�سندوق وكما اعلن  اأن  عملية اال�سكان يف عموم البالد". وتابع حممد 
�سابقا عن نيته لرفع حجم االقرا�س من 30 مليون دينار اىل 50 ميون 
دينار، وهو امر االن يدر�س يف جمل�س الوزراء، اال ان ذلك يجب ان يرافقه 
االقرا�س  مهمة  ت�سهيل  تدعم  التي  واالآليات  ال�سوابط  من  جملة  رافقه 
ا���س��اف��ي��ة يف خمتلف حمافظات  ف���روع  ف��ت��ح  بينها  م��ن  ال���روت���ني  وت��ق��ل��ي��ل 
وظيفته  ومتطور  حديث  ال��ك��روين  نظام  ا�ستحداث  عن  ف�سال  ال��ع��راق، 
لل�سندوق  االل��ك��روين  امل��وق��ع  ع��رب  معاملته  تتبع  م��ن  املقر�س  متكني 
املوقع ب�سكل م�ستمر ودوري، كما وبا�سر  الذي بدوره يقوم بتحديث ذلك 
ت�سهيل مهمة  لغر�س  بغداد  الذكية ملقر�سي  بالبطاقة  العمل  ال�سندوق 
الت�سديد يف فروع امل�سارف بعد التعاون مع 12 م�سرفاً من اجل ت�سهيل 
تاأ�س�س مبوجب  االإ�سكان  اأن �سندوق  يذكر  واالقرا�س".  الت�سديد  مهمة 
االأمر رقم )11( ل�سنة 2004، براأ�سمال قدره 300 مليار دينار ويهدف 
العراقيني من  املواطنني  االإ�سكان ومتكني  م�ساريع  اإىل متويل  ال�سندوق 

بناء �سكن لهم عن طريق منح القرو�س العقارية لهذه الغر�س.

الكهرباء: استثناء العتبات الدينية والمناطق 
المحيطة بها من القطع المبرمج

العراقية /بغداد... اعل���ن قائد �سرطة حمافظة كربالء املقد�سة 
اللواء غامن احل�سيني، عن ا�ستالم ملفات 1600 متطوعة يرومن 
امل�سارك���ة يف اخلط���ة االأمني���ة اخلا�س���ة بزي���ارة العا�س���ر م���ن حم���رم 
احل���رام. وق���ال احل�سيني اإن "املديرية ا�ستلم���ت طلبات من 1600 
متطوع���ة من الن�س���اء يرومن م�ساركة �سرطي���ات كربالء يف تفتي�س 
الن�س���اء والواجب���ات االمني���ة الت���ي تق���ع عل���ى عاتقه���ن خ���الل فرة 
زيارة العا�سر من حمرم احلرام". واو�سح اأن "املتطوعات �سيعاملن 
التفتي����س  نق���اط  عل���ى  ن�سره���ن  يف  ال�سرط���ة  منت�سب���ات  معامل���ة 
والواجب���ات االخ���رى". وب���ني اأن "القوات االمني���ة يف املحافظة على 

جهوزية عالية يف ا�ستقبال زائري العا�سر من حمرم احلرام".

ـــن مركـزًا اعالميـًا 
ّ

حكومـــة كربـــالء تدش
لتغطية مراسيم عاشوراء

الكهرباء: تركيا ابدت استعدادها لدعم 
مشاريع الطاقة والكهرباء في العراق

1600 متطوعة يرومن المشاركة في الخطة 
األمنية لزيارة العاشر من محرم الحرام

العراقية - واسط 

الدوائر  جلميع  ر�سمية  عطلة  االثنني  غد  ي��وم  من  اعتبار  عن  ال�سبت،  وا���س��ط،  حمافظة  جمل�س  اعلن 
احلكومية با�ستثناء املوؤ�س�سات التي ترتبط بخطة الطوارئ. واأو�سح رئي�س املجل�س مازن الزاملي لراديو 
انه تخليدا  ال�سابقة، مبينا  دورات��ه  املجل�س يف  �سابق �سادر عن  لقرار  تفعيل  االج��راء هو  "هذا  ان  املربد 
لذكرى ا�ست�سهاد االمام احل�سني واأخيه ابا الف�سل العبا�س عليهما ال�سالم،  باالإ�سافة اىل انه يهدف اىل 

اتاحة الفر�سة امام املواطنني الإحياء املرا�سم اخلا�سة يف ليلة العا�سر من حمرم احلرام".

العراقية - ذي قار

اأع���ل���ن جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ذي ق�����ار، ال��ي��وم  
ال�سبت، عن حتديد �سعر االأمبري للمولدات 
االهلية باأربعة اآالف دينار اعتبارا من �سهر 
اآذار  نهاية  ولغاية  احل��ايل  ال��ث��اين  ت�سرين 
من العام املقبل، فيما بني اأن فرة الت�سغيل 
منت�سف  حتى  النهار  منت�سف  من  �ستكون 
الليل. وقال رئي�س جلنة الكهرباء يف جمل�س 
املحافظة نعمة �سنان الزاملي فاإن "جمل�س 
املحافظة قرر ان يكون �سعر االأمبري املجهز 
باأربعة  املواطنني  اىل  االأهلية  املولدات  من 
�سهر  م��ن  االول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  دي��ن��ار  اآالف 
اآذار  �سهر  م��ن   31 ولغاية  ال��ث��اين  ت�سرين 
عام 2015". واأ�ساف الزاملي اأن "املجل�س 
االهلية  للمولدات  الت�سغيل  يكون  ان  ق��رر 
م��ن ال�����س��اع��ة 12 ظ��ه��را ول��غ��اي��ة 12 ليال 
الكهربائي"،  ال��ت��ي��ار  جتهيز  م��ع  ب��ال��ت��ن��اوب 
غرامات  �سيفر�س  "املجل�س  اأن  اىل  م�سريا 
غري  االهلية  امل��ول��دات  اأ�سحاب  على  مالية 
ب�����س��واب��ط وت��ع��ل��ي��م��ات جمل�س  امل��ل��ت��زم��ني 
املحافظة". وكان جمل�س حمافظة ذي قار 
اأعلن، يف )6 ايار 2014( عن حتديد �سعر 
ب�سبعة  االأهلية  للمولدات  الواحد  االأمبري 
الت�سغيل  �ساعات  ان  بني  فيما  دي��ن��ار،  اآالف 
�ستبداأ من العا�سرة �سباحا اىل ال�12 ليال. 
يذكر اأن العراق يعاين من نق�س يف اإمدادات 
الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب 
العراق،  على  ح�ساراً  املتحدة  االأمم  فر�س 
 ،2003 ال���ع���ام  ب��ع��د  امل�����س��ك��ل��ة  وت��ف��اق��م��ت 
ف����ازدادت ���س��اع��ات ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء م��ا زاد 
الطاقة  م��ول��دات  االأه���ايل على  اعتماد  م��ن 

ال�سغرية واالأهلية.

واسط تعطل الدوام الرسمي غدا االثنين تخليدا لعاشوراء

مجلس ذي قار يحدد سعر األمبير 
للمولدات األهلية بأربعة آالف دينار



العراقية - متابعة
ت�أ�سي�س  املتحدة عن  الأمم  ع�م  اأميين  كي مون  ب�ن  اأعلن 
جلنة م�ستقلة لتقييم اأعم�ل حفظ ال�سالم التي تقوم به� 

املنظمة الدولية يف العديد من دول الع�مل.
الأمم  وعملي�ت  يتغري،  "الع�مل  اإن  مييون  كييي  بيي�ن  وقييي�ل 
اأردنيي�  اإذا  اأي�س�،  تتغري  اأن  ينبغي  ال�سالم  حلفظ  املتحدة 
اأن تبقى اأداة ف�علة، ول غنى عنه� لتعزيز ال�سالم الدويل 

والأمن".
من  خييبييرًيا  ع�سر  ثالثة  ميين  املييوؤلييفيية  املجموعة  و�ستقوم 
دول خمييتييلييفيية، بييييينييهيي� رو�ييسييييي�، بييدرا�ييسيية عييمييلييييي�ت حفظ 
ال�سالم الي16 التي تتوله� الأمم املتحدة راهًن�، وبتقييم 
ب�حلرب  املرتبطة  ب�لتغيريات  بييدءا  م�ستقباًل،  ح�ج�ته� 

و�سول اإىل الإط�ر الإداري للبعث�ت وحم�ية املدنين.
الع�م  اجلمعية  اإىل  اخليييراء  جمموعة  تقرير  و�سريفع 
لالأمم املتحدة خالل اجتم�عه� ال�سنوي املقبل يف اأيلول/

�سبتمر 2015.
وكييي�ن بيي�ن كييي مييون اأعيييرب ال�سهر امليي��ييسييي، عيين اأ�ييسييف مل� 
املتحدة  الأمم  بعث�ت  اىل  ب�لن�سبة  "دامًي�  �سهًرا  اعتره 
اإثر �سل�سلة هجم�ت على اجلنود  ال�سالم"، وذلك  حلفظ 
وجمهورية  ال�سوداين  دارفييور  واإقليم  م�يل  يف  الدولين 

اأفريقي� الو�سطى، والتي خلفت 14 قتيال يف اأ�سبوعن.
وتن�سر الأمم املتحدة 130 الف جندي و�سرطي وموظف 
الييعيي�مل، حيث يواجه  لل�سالم يف  بعث�ته�  اإطيي�ر  مييدين، يف 
اإىل  تيييزداد تعقيدا وخييطييورة، مييع �سعيهم  نييزاعيي�ت  هيييوؤلء 

تطبيق اتف�ق�ت �سالم غ�لب� م� تكون ه�سة.

العراقية - متابعة

مهدت املحكمة الد�ستورية يف الكوادور اجلمعة الطريق لع�دة 
انتخ�ب الرئي�س ال�سرتاكي راف�ييل كوري� الذي يحكم البالد 
تعديل  للرمل�ن  اجيي�زتييهيي�  عيير  نه�ية،  ل  ميي�  اىل   2007 منذ 

الد�ستور.
حزب  يتمتع  حيث  الييرمليي�ن،  ي�ستطيع  املييوافييقيية،  هييذه  �سوء  يف 
اعيي�دة  بينه�  تييعييديييال،   16 على  املييوافييقيية  ب�لغ�لبية،  الرئي�س 
النتخ�ب اىل م� ل نه�ية يف كل املن��سب التي حتدد ب�نتخ�ب 
من ال�سعب. وبح�سب قرار غري ق�بل للطعن ا�سدرته املحكمة 
على  املوافقة  ميكن  غييرب(،  )جنوب  غواي�كيل  يف  الد�ستورية 
هذه الجييراءات "على �سكل تعديالت د�ستورية" ي�سّوت عليه� 

النواب.
علقت الن�ئبة ال�سرتاكية �سوليداد بوندي� "نحن را�سون جدا 
كوري�  راف�ييل  لرت�سح  الييقييرار  هييذا  وميهد  القرار".  هييذا  عيين 
اعيييوام.  اربييعيية  ت�ستمر  جييديييدة  رئ��سية  لييولييية   2017 الييعيي�م 
�سكل مب��سر على  الرمل�ن يف  ان ي�سّوت  املحكمة على  ووافقت 
المر  ا�ستفت�ء،  اجييراء  اىل  احل�جة  دون  من  التعديالت،  هذه 

الذي ك�نت تط�لب به املع�ر�سة.
ويجيز الد�ستور احل�يل الذي �س�دق عليه كوري�، ومتت املوافقة 
ملرة  الرئي�س  انتخ�ب  يع�د  ان   ،2008 الع�م  ا�ستفت�ء  يف  عليه 
وكييتييب زعيم  او ل.  لييوليييتيين متت�ليتن  �ييسييواء  فييقييط،  واحيييدة 
موقع  على  ح�س�به  على  ل�سو  غيريمو  الكييوادورييية  املع�ر�سة 
املوتى  )ذكييييرى(  يييوم  ميين  "اف�دت  املحكمة  "يبدو" ان  تييويييرت 

لتدفن احد ارك�ن الدميوقراطية الكوادورية".
وبعد هذا القرار، ام�م الرمل�ن ع�م واحد للموافقة على اع�دة 
�سوليداد  قييراءتيين. وق�لت  اطيي�ر  نه�ية يف  النتخ�ب اىل م� ل 
يكون  ان  نيي�أمييل  الغر�س.  لهذا  خ��سة  جلنة  "�سن�سكل  بوندي� 
اليينيي�ييس جيي�هييزا قييبييل نييهيي�ييية الع�م" لييلييمييوافييقيية عييليييييه يف قيييراءة 
ي�سّوت  ان  للرمل�ن  قييرارهيي�  يف  املحكمة  اجييي�زت  كييذلييك،  اوىل. 
الييذي  المييير  ع�مة"،  "خدمة  العييييالم  تعتر  تييعييديييالت  عييلييى 
يتيح للجي�س دعم قوات ال�سرطة ل�سم�ن المن داخل البالد، 
وخف�ست �سن الرت�سح لالنتخ�ب�ت الرئ��سية من 35 اىل 30 

ع�م�.
ب�لعالم،  املتعلق  التعديل  انتقدت  �سح�فية  منظم�ت  وك�نت 
مبدية خ�سيته� من �سيطرة اكر للدولة على و�س�ئل العالم. 
ويتمتع راف�ييل كوري� )51 ع�م�( ب�سعبية كبرية يف الكوادور. 
اطييالق هييذه اللية  الييرمليي�ن  وكيي�ن طلب يف ني�س�ن/ابريل من 
لل�سم�ح ب�ع�دة النتخ�ب اىل م� ل نه�ية. لكنه مل يعلن حتى 

الن م� اذا ك�ن �سيرت�سح جمددا الع�م 2017.

العراقية - متابعة

دخلت اليوم  اتف�قية ال�سراكة 
بيييييين اأوكيييييييرانييييييييييييييي� والحتيييييييييي�د 
الأوروبييييييييييييييييي حيييييييييز اليييتييينيييفيييييييذ 
يتعلق  اليييذي  اجليييزء  ب��ستثن�ء 
ب�إن�س�ء منطقة جت�رة حرة بن 

اجل�نبن.
العمل  يييبييداأ  اأن  املييقييرر  ومييين   
بييييي�جليييييزء اخلييييي��يييييس مبيينييطييقيية 
اأوائييييييييل  الييييتييييجيييي�رة احلييييييييرة يف 
الذي  التف�ق  ح�سب   2016
التوقيع عليه يف حم�دث�ت  مت 
بروك�سل  يف  امليي��ييسييي  �سبتمر 
ممثلن  مب�س�ركة  جييرت  التي 

عن رو�سي� واأوكراني� والحت�د الأوروبي.
وييينيي�ييس هيييذا التييفيي�ق عييلييى اأن ت�ستمر اأوكييرانييييي�، حييتييى املييوعييد 
املذكور، بتطبيق قواعد التج�رة املتبعة يف رابطة الدول امل�ستقلة 
منتج�ته�  بع�س  على  اجلمركية  الر�سوم  من  كييف  اإعف�ء  مع 
امل�سدرة اإىل الحت�د الأوروبي وخ�سوع ال�س�درات من الحت�د 

الأوروبي اإىل اأوكراني� للر�سوم اجلمركية ك�ملعت�د.
خطوات  و�سعت  مو�سكو  اإن  رو�سية  اإعييالمييييية  م�س�در  وقيي�لييت 
بتطبيق  اأوكييرانييييي�  �سرعت  حيي�ل  يف  احلكومة  �ستفّعله�  دف�عية 
الأحك�م القت�س�دية لالتف�ق مع الحت�د الأوروبي قبل املوعد 

النه�ئي املحدد.

القضاء االكوادوري يمهد العادة 
انتخاب كوريا إلى ما ال نهاية

المفوضية االوروبية بتشكيلة جديدة واتفاقية 
الشراكة مع أوكرانيا تدخل حيز التنفيذ
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أوصــت الوكالة الدولية للطاقة، الربــاط، بـ"مواصلة حذف الدعم" المادي المقدم 
لدعم االستهالك الطاقي في المغرب.

وقالــت ماريــا فانــدر هوفن، الرئيســة التنفيذيــة للوكالة، في عــرض ألقته أمام 
عبــد االله ابن كيران رئيس الحكومة المغربــي، وعبد القادر عمارة وزير الطاقة 
والمعــادن والماء والبيئة: "نوصــي المغرب بمواصلة حذف الدعم" المادي المقدم 

لدعم استهالك الطاقة.
وجييي�ءت هيييذه التو�سيييية يف �سيييي�ق تقريييير اأعدته 
الوك�لييية الدوليييية للط�قييية بطلب مييين احلكومة 
املغربيييية، وك�ن الهيييدف منيييه ح�سب بيييي�ن لوزارة 
لال�سرتاتيجيييية  العميقييية  "املراجعييية  الط�قييية 
الط�قيييية الوطنيييية"، حييييث مت عر�يييس نت�ئجيييه 
وزارة  مقييير  يف  اجلمعييية  ع�سيييية  وتو�سي�تيييه 

اخل�رجية املغربية.
و�سيييرع املغيييرب فعليييي� يف رفيييع الدعيييم املخ�س�يييس 
املق��سييية  �سنيييدوق  طرييييق  عييين  للمحروقييي�ت، 
)�سنيييدوق دعم املواد الأ�س��سيييية(، حيث اعتمدت 
احلكومييية نظييي�م املق�ي�سييية الذي يعميييل يف اجت�ه 
الرتفييي�ع والنخف��يييس امل�سجيييل يف اأ�سعييي�ر امليييواد 

النفطية يف ال�سواق الع�ملية.
وق�ل عبد الق�در "نحن مقتنعون اليوم ب�سرورة 
رفع الدعم عن املحروق�ت، �سواء ب�لن�سبة للن��س 
الع�ديييين اأو يف املجييي�ل ال�سن�عيييي. اأمييي� ب�لن�سبييية 
لغييي�ز البوتييي�ن ف�ستكيييون هن�ك مق�ربييية خمتلفة، 
و�سنن�ق�س ذليييك م�ستقبال، لكن الإ�سك�ل الكبري 

هو كيفية ا�ستهداف املحت�جن للدعم".

من ج�نبه� اأو�سحت م�ري� ف�ندر هوفن اأنه "من 
املهيييم و�سع اآليييية ل�ستهيييداف الن��يييس املحت�جن 
فعليييي�، ويجيييب اأخيييذ الوقيييت لفعل ذليييك يف اإط�ر 
�سي��سييية متك�ملة. الأمر لي�يييس ب�لهن ول ميكن 

اإجن�زه بن ليلة و�سح�ه�".
ويذهيييب اأغليييب الغييي�ز امل�ستيييورد مييين املغيييرب اىل 
ال�ستهيييالك املنزيل عليييى �سكل ا�سطوانييي�ت غ�ز، 
ل ي�سييي�وي ثمنهييي� يف ال�سيييوق �سيييوى ثليييث ثمنهييي� 

احلقيقي بف�سل دعم �سندوق املواد الأ�س��سية.
من ن�حية ث�نية اأعلنت احلكومة املغربية، يف اأي�ر 
م�ييييو امل��سي عن برن�مج بن 2014 و2017 
لإنقييي�ذ "املكتب الوطني للكهربييي�ء وامل�ء" بقيمة 
اأكرث من  �سيتحمل  4،1 مليييي�رات يورو، حييييث 
�ستييية ماليييين م�سيييرتك يف خدم�تيييه جيييزءا مييين 
هيييذا املبليييغ عر زيييي�دة يف الثمن، انطلقيييت فعلي� 
يف اآب/اأغ�سط�يييس. ويفتقييير املغرب حتيييى ال�س�عة 
اىل م�سييي�در للط�قييية وهو م�سطييير اىل ا�سترياد 
النفط والغ�ز بكمي�ت كبرية، ودعم ا�ستهالكهم� 
مييين طيييرف العميييوم، عييير �سنيييدوق دعيييم امليييواد 

الأ�س��سيييية، مييي� كليييف موازنتيييه عجيييزا فييي�ق 7٪ 
خالل 2012 و٪5 خالل 2013.

وتتوقع احلكومة عر هذه الإجراءات لتخفيف 
�سغيييط الف�تيييورة الط�قيييية، خف�يييس العجيييز اىل 
%4،9 ميييع نه�يييية 2014 ثم اىل %4،3 يف 
نه�يييية العييي�م املقبيييل، بح�سيييب م�سيييروع امليزانيييية، 

على اأن يتم الو�سول اىل ٪3،5 يف 2016 .
و�س�عفيييت الرب�ط اأي�س� مييين الرخ�س املمنوحة 
لل�سيييرك�ت الدولية من اأجل التنقيب عن النفط 
34 �سركييية،  الييييوم  بليييغ عددهييي�  والغييي�ز، حييييث 
�ستمكن املغرب ح�سب وزير الط�قة من النتق�ل 

اإىل "بلد واعد" يف هذا املج�ل.
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الجيش االوكراني يصعد هجماته على 
لوغانسك ودونيتسك عشية االنتخابات

»الفاو«: الصومال مقبل على مجاعة جديدة
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واأعلن اليوم �سمت انتخ�بي يف لوغ�ن�سك على عك�س جمهورية دونيت�سك 
الييتييي �سمحت فيييييهيي� جليينيية النييتييخيي�بيي�ت املييركييزييية بيي��ييسييتييخييدام الييدعيي�ييية 

النتخ�بية يف اليوم الأخري قبل النتخ�ب�ت.
الدائم لدى الحتيي�د الأوروبييي فالدميري ت�سيجوف  وكيي�ن ممثل رو�سي� 
ب�نتخ�ب�ت دونيت�سك ولوغ�ن�سك  اأن رو�سي� �ستعرتف  اأكد يف وقت �س�بق 
الرمل�نية  ب�لنتخ�ب�ت  ح�سبه  اعرتفت  الييذي  املبداأ  نف�س  من  منطلقة 

الأوكرانية.
من ج�نب اآخر تزداد حدة التوتر يف جنوب �سرق اأوكراني�، واأف�دت قوات 
الدف�ع ال�سعبي اأن اجلي�س الأوكراين قتل وجرح عددا من املواطنن يف 
"غراد" على من�طق �سكنية يف اجلمهوريتن كم� دمرت  اإطالق قذائف 

القذائف بح�سب امل�سدر عدة من�زل.

العراقية - متابعة

املييتييحييدة  الأمم  ميينييظييميية  حيييييذرت 
ليييالأغيييذيييية والييييزراعيييية )فييييي�و( من 
يف  الغذائي  الأمييين  اأو�ييسيي�ع  تف�قم 
جييينيييوب الييي�يييسيييومييي�ل، وذليييييك عقب 
الفي�س�ن�ت التي تتعّر�س له� الآن 
من  عييدة  متالحقة  موا�سم  عقب 

�سح الأمط�ر.
يييزال دم�ر  اإنييه ل  وق�لت املنظمة، 
 2011 عيي�م  ال�سوم�لية  املج�عة 

م�ثاًل يف الأذه�ن، حيث جتد ال�سوم�ل نف�سه� تنزلق جمدًدا نحو اأزمة 
اأكرث من مليون �سخ�س الآن به� يف ح�جة  اأخييرى، بينم� يقف  اإن�س�نية 
اأ�سهر فقط،  20 ب�مل�ئة خالل �ستة  اأي بزي�دة تبلغ  م��سة اإىل امل�س�عدة، 

كم� اإن مليونن اإ�س�فين يتعّر�س اأمنهم الغذائي اإىل تهديد مب��سر.
واأ�يييسييي�رت الييفيي�و اإىل اأن جييييزًءا كييبييرًيا ميين اليييزراعييية يييقييع يف اليي�ييسييوميي�ل 
الوحيدين  الييرافييدييين  ب�عتب�رهم�  و�سبيلي،  جييوبيي�  نييهييري  امييتييداد  على 
يرد  اأثيوبي�، حيث  الرافدان يف  وينبع  ال�سوم�ل،  للمي�ه يف  امل�ستدمين 
اأن  الييوافييد، ويخ�سى اخلييراء من  املي�ه  ب�مل�ئة من تدفق   90 اأكييرث من 

يدمر ت�سخم مي�ه الفي�س�ن�ت املنتظر الإنت�ج املح�سويل.
وتفيد التق�رير ب�أن اأ�سد املن�طق ت�سرًرا ب�لفي�س�ن�ت ح�لًي� تقع ب�لقرب 
من بلدة "بليت وين" على امتداد نهر �سبيلي، وعلى طول نهر جوب�، يف 
بلدات دولو وجيليب وج�م�مي يف ولية جوب� ال�سفلى، حيث غمرت املي�ه 

املن�طق املزروعة.
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كيي�ييسييف هييييي�دي اليييبيييحيييرة، رئييييي�ييس الئيييتيييالف 
الييي�يييسيييوري لييقييوى اليييثيييورة وامليييعييي�ر�يييسييية، عن 
تييقييدمييه مبييييبيييي�درة �ييسييييي��ييسييييية حليييل الأزمييييية 
ال�سورية وفق بي�ن جنيف2، وهو يف انتظ�ر 
اأن  اإىل  البحرة  واأ�س�ر  منه�.  دم�سق  موقف 
احلييل يف �سوري� ل يييزال مييطييروحيي�ً، يف ظل 
البحرة   وقيي�ل  الع�سكري.  احل�سم  ا�ستح�لة 
الأزميييية  حيي�ييسييم  ي�ستطيع  لييين  "النظ�م  اإن 

لن  املع�ر�س  والئتالف  ع�سكري�ً،  ال�سورية 
اإيييجيي�د  يتمكن كييذلييك، ولييهييذا نحن نييحيي�ول 
وي�سمح  ال�سوري،  ال�سعب  كل  خمرج يجمع 
مزيد  اإراقييية  دون  �سي��سي،  انتق�ل  بعملية 
من الدم�ء”. وبح�سب املب�درة، فقد ط�لب 
الق�نونية،  اللييتييزاميي�ت  بتنفيذ  الئييتييالف 
وتقوم  الييدولييييية،  ال�سرعية  لييقييرارات  وفييقيي� 
بن  �سي��سية  بت�سوية  التف�ق  على  املييبيي�درة 
الأطيييييراف اليي�ييسييورييية تييكييون مبييثيي�بيية اإعيييالن 
د�ستوري موؤقت، وتق�سي بوجود هيئة حكم 

انييتييقيي�يل متييلييك �سلطة اتييخيي�ذ قييييرارات من 
الع�سكرية  اجلييهيي�ت  جميع  ان�سح�ب  بينه� 
اأي�س�ً  املب�درة  وت�سري  �سوري�.  من  الأجنبية 
اجلييهيية  هيييي  النيييتيييقييي�لييييييية،  الييهيييييئيية  اأن  اإىل 
ال�سرعية الوحيدة املخولة بتمثيل الدولة.

امل�سري  املوقف  �سب�بية  عن  راج  م�  وحييول 
جتييي�ه الأزمييييية اليي�ييسييورييية، اأكييييد الييبييحييرة، اأن 
للو�سول  وت�سعى  الئتالف،  تدعم  "م�سر 
ب�سوري� اإىل بر الأم�ن، وحتقيق حل �سي��سي 

يف اأقرب وقت ممكن".

االئتالف يعرض على الحكومة السورية مبادرة جديدة لحل االزمة
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الأبيي�تيي�ييسييي ق�سفت  اإن مييروحييييي�ت  عييييي�ن  قيي�ل �سهود 
مدينة  جنوب  يف  الييقييرى  ميين  عييددا  امل��سية  الليلة 
الأهيي�يل  وقيي�ل  �سين�ء(.  زوّيييد ورفييح )�سم�ل  ال�سيخ 
انييفييجيي�رات يف قيييرى ميين بينه�  �ييسييمييعييوا دوي  اإنييهييم 
الييتييوميية واملييقيي�طييعيية واملييهييدييية، واأ�يييسييي�ف اآخييييرون اأن 
مييروحييييي�ت الأبيي�تيي�ييسييي ق�سفت ميينيي�طييق �ييسييرق رفييح، 
ك�نت قد اأخليت يف وقت �س�بق، ودخلت حّيز املنطقة 

الع�زلة.
�سمتهم  ممييين  عيييييددا  اإن  مييطييلييعيية  مييي�يييسييي�در  قييي�ليييت 
مم�  عييدد  ُهييدم  كم�  اعتقلوا،  الإرهيي�بييييية'  'العن��سر 

تو�سف ب�لأوك�ر والبوؤر الإجرامية.
ت�ستخدم  وهي  امل�سري  اجلي�س  قييواِت  اأظهرت  وقد 
اليييكيييالَب الييبييولييييي�ييسييييية يف اإجيييييالء �ييسييكيي�ن اليي�ييسييريييط 
احلييييدودي متييهيييييدا لييهييدم ميينيي�زلييهييم، كييميي� ُت�سمع يف 

الت�سجيل اأ�سوات اإطالق ن�ر.
ويف �سي�ق ذي �سلة، ق�ل اجلي�س امل�سري اإن �ستة من 
ا�ستهدافهم  جييراء  اجلمعة  اأم�س  اأ�سيبوا  عن��سره 
ليييليييدروع، يف مدينة  بييي جيييي' ميي�ييسيي�دة  'اآر  بييقييذيييفيية 

العري�س )مبح�فظة �سم�ل �سين�ء(.
واأو�سح املتحدث ب��سم اجلي�س العميد حممد �سمري 
اأنه اأثن�ء قي�م عن��سر القوات امل�سلحة بتنفيذ اإحدى 
اإحدى  مه�م 'مك�فحة الإرهيي�ب' ب�لعري�س تعر�ست 
املركب�ت لإطالق قذيفة اأ�سيب على اإثره� عن��سر 

من اجلي�س.
وت�بع املتحدث اأن امل�س�بن مت نقلهم اإىل م�ست�سفى 
العري�س الع�سكري، واأن قوات اجلي�س جتري ح�لي�ً 
مت�سيط املنطقة التي وقع فيه� احل�دث ومالحقة 

العن��سر املتورطة.
نييوعييه  مييين  الأول  هيييو  ال�ييسييتييهييداف  هيييذا  اأن  يييذكيير 
يف  مبن�طق  التجوال  حظر  قييرار  تطبيق  بييدء  منذ 

حم�فظة �سم�ل �سين�ء ال�سبت امل��سي. وبداأ اجلي�س 
اإجالء لأه�يل  امل��سي عملية  امل�سري منذ الأربع�ء 
احلدود  على  زوّيييد،  وال�سيخ  امل�سرية  رفح  مدينتي 
مع قط�ع غزة الفل�سطيني، متهيداً لإق�مة منطقة 

ع�زلة على امتداد ال�سريط احلدودي مع القط�ع.
وييييي�أتييييي ذلييييك بييعييد اأن تييعيير�ييسييت نييقييطيية عيي�ييسييكييرييية 
24 من ال�سهر امل��سي  مبح�فظة �سم�ل �سين�ء، يف 

لهجوم من م�سلحن اأ�سفر عن �سقوط 31 قتيال، 
ر�سمية،  وثالثن م�س�ب� من اجلي�س وفق ح�سيلة 
اإثييره الرئي�س امل�سري  اأعلن على  الييذي  وهو الأميير 
وفر�س  اأيييي�م،  ثالثة  احليييداد  ال�سي�سي  الفت�ح  عبد 
حيي�ليية طييييوارئ لييثييالثيية اأ�ييسييهيير بيي�لييتييزاميين مييع حظر 
�سم�ل  يف  مبن�طق  الليل  �ييسيي�عيي�ت  طيييوال  للتجوال 

�سين�ء.

قصف جوي لقرى بسيناء مع استمرار إقامة منطقة عازلة
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اعييليين امليي�ييسييوؤول الييثيي�ين يف احليير�ييس الييرئيي��ييسييي يف 
بييوركييييينيي� فيي��ييسييو الييكييولييونيييييل ا�ييسييحييق زييييدا "تويل" 
ان  مو�سح�  النييتييقيي�يل،  "الرئي�س"  ميي�ييسييوؤولييييي�ت 
اجلمعة  تنحى  اليييذي  كييومييبيي�وري  بليز  الييرئييييي�ييس 

�س�توىل  زيييييدا   وقييي�ل  اآمن".   مييكيي�ن  "يف  مييوجييود 
ميي�ييسييوؤولييييي�ت الييرئييييي�ييس النييتييقيي�يل ورئييييي�ييس الييدوليية 
ل�سم�ن ا�ستمرار الدولة" يف انتظ�ر ان حتدد "يف 
ال�سي��سية  الحيييزاب  "جممل  مييع  توافقي"  �سكل 
وميينييظييميي�ت املييجييتييمييع املييييدين مييالمييح وميي�ييسيي�ميين 

انتق�ل دميوقراطي ه�دىء".

واعتر لحق� يف مق�بلة ان رئي�س ارك�ن اجليو�س 
اجلرنال ن�بريي اونوريه تراوري ادىل بت�سريح�ت 
�سيتوىل  انه  بدوره  اجلمعة  اعلن  حن  "ب�طلة" 

م�سوؤولي�ت رئي�س الدولة "التزام�" ب�لد�ستور.
وبييييرزت انييقيي�ييسيي�ميي�ت حييي�دة اجلييمييعيية داخيييل اجلي�س 
�س�من�  واملييعيي�ر�ييسيية  امليييدين  املجتمع  يعتره  اليييذي 

ف��سو  بوركين�  يف  واملوؤ�س�س�ت  ال�سي��سي  لالنتق�ل 
الذي حكم  كومب�وري  بليز  الرئي�س  ا�ستق�لة  بعد 

البالد طوال 27 ع�م�.
ويحظى الكولونيل زيدا بت�أييد ق�سم من املجتمع 
املدين، يف حن يتعر�س اجلرنال تييراوري لنتق�د 

�سعبي كونه قريب� جدا من كومب�وري.

مسؤول الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو "يتولى" مسؤوليات الرئيس

تأسيس لجنة مستقلة لتقييم عمليات حفظ السالم االممية
العراقية - متابعة

اأمن وا�ستقرار بالده،  "تهديدات" ت�ستهدف  حذر الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة من 
مثلم� حدث مع دول تواجه "الت�ستت والتمزق". واأكد بوتفليقة اأن ال�سعب اجلزائري على"وعي 

ت�م" ب�ملخ�طر املحدقة به وب�ملنطقة نتيجة م� مر به من اأحداث وخم�طر.
وق�ل "اإن ال�سعب اجلزائري لن يته�ون يف جم�بهة من يروم امل�س��س بوحدته وثوابته اأو تهديد 
اأمنه وا�ستقراره، خ��سة يف هذه الظروف التي طغت فيه� القالقل واهتزت القيم، و�سربت فيه� 

الفتنة اأقط�ًرا و�سعوًب� هي اليوم تواجه م�سري الت�ستت والتمزق".
اأ�س�ف اأن بلده "�سيظل م��سًي� بقوة وثب�ت على درب التطور والتقدم، ع�ماًل على اإر�س�ء قواعد 
دميقراطية حقة وحرية م�سوؤولة وعدالة �س�ملة وتنمية دائمة متكنه من اأ�سب�ب املن�عة والقوة". 
وقد عّر بوتفليقة عن ذلك يف ر�س�لة اإىل املواطنن للجزائرين بثه� التلفزيون الر�سمي الليلة 
60 لندلع الثورة �سد الحتالل الفرن�سي يف الأول من  ، مبن��سبة احتف�ل بالده ب�لذكرى الي 

ت�سرين الث�ين/نوفمر 1954 والتي انتهت ب�ل�ستقالل يف متوز/يوليو 1962.

بوتفليقة يحذر من تهديدات تستهدف أمن الجزائر



العراقية - بغداد 

�شاكر  ان مدرب منتخبنا حكيم  القدم عن  العراقي لكرة  ك�شف كامل زغري ع�شو االحت��اد 
باٍق يف من�شبه كمدرب للمنتخب الوطني مع مالكه التدريبي ووقع عقده الر�شمي يف مقر 
االحتاد. وقال زغريان: االأنباء التي حتدثت عن ات�شال االحتاد باملدرب عدنان درجال املوجود 
حاليا يف قطر الإقناعه بتويل مهمة تدريب منتخبنا خلفا حلكيم عارية عن ال�شحة ومل 

جتِر اي ات�شاالت مع املدرب املذكور برغم احرتامنا ال�شمه وتاريخه. وا�شاف ان االحتاد ابدى 
ا�شتعداده التام لعقد اجتماع مع ادارة نادي ال�شليمانية للتباحث معهم مب�شالة العقوبات 
التي فر�شت على النادي واخلروج بنتائج ايجابية وطيبة تخدم الطرفني. موؤكدا ان تهديد 
االندية التي طالتها العقوبات باالن�شحاب من املناف�شات امر يخ�شها ولن جنرب ناديا على 
البقاء يف املناف�شة او االن�شحاب. وعندما اتخذنا القرار مل نق�شد به اال�شاءة اىل اي ناٍد من 

انديتنا التي نحرتمها جميعا، لكننا ق�شدنا حماية دورينا ومنع اال�شاءة اليه

العراقية / خاص...

مكن منتخبنا الوطني للناش��ئين من حجز بطاقة العبور الى المباراة النهائية لبطولة كاس العرب تحت س��ن 
َ
ت

17 س��نة اثر تغلبه على المنتخب الجيبوتي بنتيجة 4 – صفر في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب س��حيم 
بن حمد بنادي قطر يوم الخميس الماضي فيما تاهل المنتخب السعودي بعد فوزه على قطر ب) 4 1- ( حيث 
سيلتقي المنتخب العراقي مع السعودية في نهائي البطولة الساعة السابعة مساء يوم االحد على ملعب نادي 

الوكرة تسبقها مباراة المنتخب القطري امام جيبوتي لتحديد الفائز بالمركز الثالث.
بداية حذرة ونهاية سعيدة

جاء ال�شوط االول من املباراة �شريعا تبادل من خالله الفريقان 
ت�ش����ديدة  م����ن  بداأه����ا منتخ����ب جيبوت����ي  ال�ش����ريعة  الهجم����ات 
����ى احمد متك����ن احلار�س حمم����د عبا�س من  قوي����ة لالعب مو�ش
ال�ش����يطرة عليه����ا بع����د ذل����ك اخذ العب����و منتخبنا النا�ش����ئ زمام 
����ى مرمى جميل �ش����عيد  املب����ادرة و�ش����ن العب����وه ع����دة هجمات عل
بع����د ان اعتمدوا على الكرات العالية ال�ش����اقطة خلف املدافعني 
����ى اجلناح����ني ال�ش����تغالل الطاقة التي  باال�ش����افة اىل اللع����ب عل
����باح وم�ش����طفى عبا�س با�شناد من كرمي وايل  ميتلكها امري �ش
وح�ش����ام ح�ش����ن فيم����ا كان املحور الع����ب االرتكاز �ش����فاء هادي يف 
متويل زمالئه بالكرات والتي ح�ش����ل من خاللها يو�ش����ف نبيل 
زكي و�ش����جاد ح�ش����ني على فر�س �ش����هل للت�ش����جيل اال انهما مل 
يتعام����ال م����ع الفر�س ب�ش����ورة �ش����حيحة نتيجة الت�ش����رع وعدم 
الرتكي����ز، وخ����الل الربع �ش����اعة االخرية من ال�ش����وط كان ا�ش����رار 
الالعبني العراقيني على اخلروج منه فائزين فتحقق لهم ذلك 
عرب املتالق ح�شام ح�شن الذي افتتح الت�شجيل بعدما نفذ ركلة 
حرة مبا�ش����رة باغتت احلار�س اجليبوتي وعانقت ال�شباك معلنا 
ع����ن تق����دم املنتخ����ب العراق����ي توال����ت بعده����ا الفر�س ال�ش����ائعة 
����باح  للفريقني وكانت اخطرها تلك التي ح�ش����ل عليها امري �ش

داخ����ل منطق����ة اجل����زاء حي����ث �ش����دد ك����رة قوي����ة ارتطم����ت باح����د 
املدافع����ني ومن ثم القائ����م لتذهب اىل ركنية د / 43 اال انه عاد 
عو�س تلك الفر�شة حينما توغل داخل جزاء جيبوتي وتعر�س 
اىل اعثار من قبل املدافع حممد برهان ليعلن حكم اللقاء عن 
ركل����ة ج����زاء نفذه����ا بنج����اح املتالق ح�ش����ام ح�ش����ن د / 45 حمرزا 

الهدف ال�شخ�شي الثاين له ولفريقه.

شوط متميز وسيطرة عراقية

وا�ش����ل الفريق����ان الهجوم وال�ش����غط منذ بداية ال�ش����وط الثاين 
وتو�ش����حت رغبة العب����ي املنتخب العراقي يف زي����ادة غلة الفريق 
من االهداف فجاءت ت�شديدة املثابر امري �شباح القوية اجتازت 
احلار�����س اال ان العار�ش����ة وقف����ت اىل جان����ب الفري����ق اجليبوت����ي 
ومنع����ت الكرة م����ن الدخول اىل ال�ش����باك د/ 52 ، وكان للتبديل 
الناج����ح ال����ذي اج����راه املدرب قحط����ان جثري حينم����ا زج باملهاجم 
رام����ي رحي����م بدي����ال عن يو�ش����ف نبي����ل د/ 58 االثر الوا�ش����ح يف 
اعاد الن�شاط اىل �شفوف الفريق حيث �شغل رامي مركزه و�شط 
املدافعني ب�شكل جيد وح�شل على فر�شه غاية يف ال�شهولة وهو 
امام املرمى اخلايل من حار�شه اىل انه ار�شل كرته اىل اخلارج د/ 
59 لكنه عاد وعو�س الفر�شة ال�شائعة بعد ان �شجل الهدف 

الثال����ث للمنتخ����ب العراق����ي من ك����رة جميلة ار�ش����لها له اجلناح 
����باح وو�ش����عها على طب����ق من ذهب ام����ام رامي  الطائ����ر ام����ري �ش
رحي����م انف����رد من خالله����ا باحلار�����س ومتكن م����ن التخل�س منه 
وار�ش����ل كرت����ه اىل داخل ال�ش����باك اجليبوتية، لتت����واىل الهجمات 
املنظمة ملنتخبنا و�ش����كل العبونا �ش����غطا متوا�شال على العبي 
املنتخب اجليبوتي وخا�شة من جهة اليمني التي �شغلها ب�شكل 
����باح ونتيجة ذلك ح�ش����ل املنتخ����ب العراقي على  ممتاز امري �ش
����باح نفذها  ركل����ة جزاء ثانية بعد اعثار متعمد لالعبنا امري �ش
نف�����س الالع����ب حم����رزا اله����دف الراب����ع للع����راق د / 93 ليعل����ن 

احلكم نهاية املباراة بفوز العراق ب) 4 – �شفر(.

للمرة الثانية أمير صباح األفضل

ح�شل العب منتخبنا للنا�شئني امري �شباح على جائزة اف�شل 
العب يف املباراة هذه املرة الثانية التي يح�شل عليها امري حيث 

�شبق وان فاز بها يف مباراة العراق وال�شودان.

تشكيلة المنتخب العراقي

لعب املنتخب العراقي بت�شكيلة �شمت حممد عبا�س )حلرا�شة 
����ي، م�ش����طفى ك����رمي، م�ش����طفى  املرم����ى( ك����رمي ديل، حي����در عل
حممد، ح�ش����ام ح�شن، �شفاء هادي، �شجاد جا�شم، امري �شباح، 

م�شطفى عبا�س، يو�شف نبيل زكي.

التبديالت واإلنذارات

اأج����رى امل����درب قحطان جثري تبديلني حيث ا�ش����رك رامي رحيم 
ب����دال من يو�ش����ف نبي����ل د / 58 وحمم����د عبد اله����ادي بدال من 
كابنت الفريق �شفاء هادي  د / 70 واحمد جالل بديال لالعب 
ح�ش����ام ح�شن د / 88 الراحتهم، فيما ح�شل م�شطفى حممد 

وحممد عبد الهادي على البطاقة ال�شفراء.

حكام المباراة

حممد دروي�س حكم �ش����احة )لبنان(، �ش����امر بدر )لبنان( فاروق 
العا�شي )فل�شطني( خمي�س الكواري )قطر(

قالوا بعد المباراة

����ئني يحيى زغري عن �ش����روره  اأع����رب رئي�����س وفد منتخبنا للنا�ش
للنتيج����ة الكبرية التي حققه����ا ليوث الرافدين يف مباراتهم اما 
فريق جيبوتي يف ن�شف نهائي كا�س العرب وقال زغري ان الفوز 
والنج����اح وبالت����ايل التاهل اىل نهائي البطول����ة مل يات من فراغ 
ب����ل جاء بعد ت�ش����افر جميع اجله����ود التي بذلت من قبل رئي�س 
الوف����د ونائب����ه وال����كادر التدريب����ي والطب����ي واالداري والالعب����ني 
باال�ش����افة اىل اجله����ود الكب����رية الت����ي بذله����ا املرافق ال�ش����حفي 
����باب  للوف����د يف �ش����بيل اي�ش����ال الر�ش����الة اليومي����ة كل ه����ذه اال�ش
امل�ش����وار  جعل����ت النج����اح حليفن����ا متمني����ا التوفي����ق وموا�ش����لة 

خلطف كا�س البطولة والذهاب به اىل بغداد اخلري والعطاء.

غالب عبد الحسين

ج����اء تاه����ل منتخبنا اىل املباراة النهائية عن جدارة وا�ش����تحقاق 
بع����د ان متك����ن العبونا من الفوز على منتخ����ب جيبوتي مباراة 
ن�ش����ف النهائ����ي وال����ذي ميت����از بالق����وة البدني����ة واجل�ش����مانية 
الهائل����ة كونه من املنتخبات االفريقية التي متتاز بالقوة والتي 
ت����كاد تك����ون معلوماتن����ا قليل����ة عن����ه لكنن����ا �ش����اهدنا الفري����ق يف 
مبارات����ه ام����ام موريتانيا وم����ع قطر ومتكنا م����ن ان نتعرف على 
اماك����ن الق����وة وال�ش����عف يف الفريق ولذل����ك قام امل����درب قحطان 
جثري بتغيري ا�ش����لوب اللعب من خالل نقل الكرات من اليمني 

اىل الي�شار وبالعك�س على اعتبار ان العبينا ميتازون بال�شرعة 
واالخ����رتاق وخا�ش����ة العب����ي اجلناح����ني وقد جنح هذا اال�ش����لوب 

بعد ان طبقه الالعبون داخل ال�شاحة.

مؤيد جودي

املب����اراة كانت �ش����عبة خا�ش����ة يف بداي����ة �ش����وطها االول حتى بعد 
ت�ش����جيل منتخبن����ا للهدف����ني ك����ون العب����ي منتخ����ب جيبوت����ي 
لديهم القدرة على العودة اىل املباراة يف اي وقت ب�شبب ال�شرعة 
الت����ي ميت����ازون به����ا م����ن خ����الل الك����رات املرت����دة باال�ش����افة اىل 
انه����م ميتازون بط����ول القامة والقوة اجل�ش����مانية اال ان كل تلك 
املوا�ش����فات مل تق����ف حجر ع����رة امام العبين����ا كونهم ميتلكون 
املهارة كما ان التوجيهات امل�ش����تمرة للكابنت قحطان جثري كان 
له����ا ال����دور البارز يف اخلروج بهذه النتيجة وح�ش����م املباراة بجهد 

قليل.

كريم محمد عالوي

احلقيقة �ش����اهدنا ال�ش����باب من مباراة اىل اخرى فان م�شتواهم 
الفن����ي والب����دين ه����و يف تط����ور وكان����ت الثم����رة ه����و ال�ش����عود اىل 
املب����اراة النهائي����ة واعتق����د انه����م لو ا�ش����تمروا على هذا امل�ش����توى 
�ش����وف تكون لهم كلمة يف مباراتهم امام ال�ش����عودية واحل�ش����ول 

على كا�س البطولة.

السفير حاضر

وكعادته يف املباريات ال�شابقة فان القن�شل العراقي يف قطر كان 
حا�شرا يف اللقاء كما ح�شرها ه�شام عطا عجاج وعدنان درجال 
����ي وك����رمي حمم����د ع����الوي وع����دد م����ن ابن����اء اجلالية  واحم����د عل

العراق����ي يف قط����ر..

تأجيل انتخابات نادي الشرطة 
لعدم اكتمال النصاب واعضاء 
الهيئة يعتبرون ذلك »مؤامرة«

احلديث عن اللجنة االوملبية الوطنية العراقية يدخلك 
بني  يحدثها  التي  التقاطعات  حيث  م��ن  �شيق  حيز  يف 
متفننون يف  التنفيذي  املكتب  اع�شاء يف  واالخ��ر  احلني 

عملية االنقالبات الع�شكرية!
ح��ت��ى ا���ش��ب��ح ال��ب��ع�����س م��ن��ه��م م���ع���روف ل����دى ال��و���ش��ط 
الطار�س  اب��و  وان  �شيما  )اخلييثة(  افعاله  يف  الريا�شي 
الت�شريبي كان والزال ملكا للموؤامرات الثخينة ! حقيقة 
وبدون لف ودوران ان عمل االوملبية اجلديدة ي�شري وفق 
ام��ر قبل  ال��ذي  الكابنت رع��د حمودي  �شليم ر�شمه  خط 
انتهت موؤخرا يف  التي  اال�شيوية  االلعاب  دورة  انطالق  
كوريا اجلنوبية توفري كافة امل�شتلزمات التي ت�شاهم يف 
جناح مهمة االحتادات التي �شاركت يف الدورة لكن بع�س 
االحت�����ادات مل ت��اخ��ذ امل��و���ش��وع مبحمل اجل���د وخ��رج��ت 
العاب  احت��اد  ل��وال  اال�شيوية  ال���دورة  م��ن  اليدين  �شفر 
ال��ق��وى وب��ط��ل��ه ع��دن��ان طعي�س ال���ذي ح��ف��ظ م���اء وج��ه 
التجذيف  احت��ادات��ن��ا  ظ��ل��ت  بينما  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
وال�����ش��ه��م تعي�س حالة  وال��ق��و���س  وامل�����ش��ارع��ة  وامل��الك��م��ة 
القادمة  للدورات  والتهيئ  اال�شتعداد  كيفية  يف  التفكري 
وان�شاء املع�شكرات طويلة االمد ! فااالولبمبية العراقية 
وف��رت ودع��م��ت االحت���ادات بينما هناك روؤ���ش��اء احت��ادات 
وهم يف نف�س الوقت اع�شاء يف كونكر�س املكتب التنفيذي 
يحاولون ) تخريب ( ! عمل االوملبية الغرا�س معروفة 
للجميع ! وال ندري اىل متى يظل ابو طار�س الت�شريبي 
باالموال  ويتمتعون  ويجولون  ي�شولون  لفه  لف  وم��ن 
رئي�س  م��ن  نتمنى  �شخ�شية  الغ��را���س  ي�����ش��اوؤون  كيفما 
اللجنة االوملبية العراقية رعد حمودي ان يكون �شارما 
يف قراراته من اجل م�شلحة الريا�شية العراقية واذا ظل 
احلال كما هو عليه نقرا على ريا�شتنا ال�شالم ، والذي 
ي�شري على خطا البد من ايقافه من اجل م�شلحة البلد 

الن وقت امل�شالح وىل مع الهاربني الي�س كذلك !

المكتب التنفيذي

كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com
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العراقية – بغداد 

اع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات 
ال�شباب  وزارة  من  امل�شكلة  ال�شرطة  ن��ادي 
وال���ري���ا����ش���ة، اجل���م���ع���ة، ت���اأج���ي���ل امل���وؤمت���ر 
االنتخابي لنادي ال�شرطة اىل ا�شعار اخر 
ب�شبب عدم اكتمال ن�شاب الهيئة العامة، 
ما  الهيئة  اع�شاء  م��ن  ع��دد  و���ش��ف  فيما 

�"املوؤامرة". حدث ب
ع�شواً   223 اإن  اع��الم��ي   م�شدر  وق���ال 
من اع�شاء الهيئة العامة من ا�شل 599 
ع�����ش��واً ح�����ش��روا اىل امل���وؤمت���ر االن��ت��خ��اب��ي 
الذي عقد، اليوم اجلمعة، يف فندق ع�شتار 
ي�شل  مل  وب��ذل��ك  ب��غ��داد،  و�شط  �شرياتون 
واح��د،  زائ���د  الن�شف  ن�شبة  اىل  الن�شاب 

ومت تاأجيل االنتخابات اىل ا�شعار اخر.
 وا����ش���اف امل�����ش��در اأن ع����دد م���ن اع�����ش��اء 
الهيئة احتجوا على التاأجيل وو�شفوا ما 

حدث باملوؤامرة.
ال�شرطة  لفريق  امل�شاعد  امل���درب  وك�شف 
ال��ي��وم اجلمعة )31 ت�شرين  ن��اف��ع،  ك��رمي 
حممد  امل�شري  الفريق  م��درب  اأن  االول(، 
ي���و����ش���ف ت������رك ال���ف���ري���ق ب���ع���د ت���داع���ي���ات 
اأن  اإج��������ازة، م��ب��ي��ن��ا  االن���ت���خ���اب���ات وه����و يف 
الالعبني قاطعوا التدريبات ولن يح�شروا 

انتخابات النادي.

بعد فوزهما على جيبوتي وقطر في قبل النهائي ..

العــراق والســعودية إلى نهــائي كــأس العـرب للنـاشـــــئين
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ق���اَد امل��ه��اج��م اجم��د را���ش��ي فريقه اأرب��ي��ل 
ل���ف���وز ���ش��ع��ب ع���ل���ى م�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه ف��ري��ق 
ال��ك��ه��رب��اء ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف، وذل���ك يف اط��ار 
ال�شاد�شة من املجموعة  مناف�شات اجلولة 
االوىل لدوري اأندية العراق املمتازة لكرة 
الفوز  هدف  را�شي  اأجم��د  و�شجل  القدم. 
92 من عمر املباراة.  الثمني يف الدقيقة 
مبا�شرة  ح��رة  �شربة  من  قوية  بت�شديدة 
�شت  اىل  اأرب��ي��ل  ر�شيد فريق  الفوز  ورف��ع 
نقاط يف املركز الثاين يف املجموعة خلف 
ال�������زوراء امل��ت�����ش��در، ف��ي��م��ا جت��م��د ر���ش��ي��د 
ال��ك��ه��رب��اء ع��ن��د ن��ق��ط��ة واح�����دة يف امل��رك��ز 

االخري.

أمجد راضي
يقود أربيل لفوز صعب على الكهرباء

حكيم يقطع الطريق على درجال ويوقع عقده
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اكد م�شدر يف احتاد الكرة املركزي ان هناك تن�شيقاً عالياً 
ال��دع��وة  لتلبية  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  ووزارة  االحت���اد  ب��ني 
املوجهة من االحتاد االمريكي لكرة القدم من اجل لعب 

خالل  كروية   اأمريكية  منتخبات  مع  ودية  مباريات   3
تلقاها  التي  الدعوة  " ان  امل�شدر  واأ�شاف  املقبلة  الفرتة 
احت����اد ال���ك���رة ج����اءت ع���ن ط��ري��ق اح����د اأع�������ش���اء جمل�س 
للقاء  الدعوة  ه��ذه  اإ���ش��دار  �شهل  وال��ذي  العراقي  النواب 
حت�شرياً  ك��روي��ة  ام��ريك��ي��ة  مبنتخبات  ال��راف��دي��ن  ا���ش��ود 

لال�شتحقاقات املقبلة واأ�شار امل�شدر اىل ان وزارة ال�شباب 
والريا�شة واحتاد الكرة ينظران يف حتديد مواعيد اإجراء 
امل��ب��اري��ات واالج��اب��ة على دع���وة االحت���اد االم��ريك��ي ، وهي 
بالتاكيد مباريات جتريبية مهمة اذا ما مت تفعيلها على 

ار�س الواقع .

بتنسيق من وزارة الشباب.. اسود الرافدين يالعبون منتخبات أميركية
العراقية - بغداد ك�شف املدرب امل�شاعد لفريق ال�شرطة كرمي نافع، اجلمعة، اأن مدرب الفريق امل�شري 
حممد يو�شف ترك الفريق بعد تداعيات االنتخابات وهو يف اإجازة، مبينا اأن الالعبني قاطعوا التدريبات 
"مدرب الفريق امل�شري حممد يو�شف غادر نحو  اإن  النادي. وقال كرمي نافع    انتخابات  ولن يح�شروا 
م�شر بعد تداعيات �شحب الثقة من رئي�س النادي والتوقف عن اداء التدريبات"، مبينا اأن "املدرب منح 

اإجازة حتى يتم ح�شم املوقف النهائي ب�شان الق�شية".

اأح��م��د  ال��ع��راق��ي��ان  ال��ت��ح��ق  بغداد   - العراقية 
اإبراهيم مدافع نادي عجمان االإماراتي وهمام طارق 
ا�شتعداداً  بلديهما  الظفرة، مبنتخب  العب و�شط 
)خليجي  القدم  لكرة  اخلليج  كاأ�س  يف  للم�شاركة 
وامل��ق��ررة  ال��ري��ا���س،  ال�شعودية  بالعا�شمة   )22
ان�شمام  وج���اء  املقبل.  نوفمرب   26 اإىل   13 م��ن 
ب��ع��د ت��وق��ف م�����ش��اب��ق��ة دوري اخل��ل��ي��ج  ال���الع���ب���ني، 
تقريباً،  �شهر  ملدة  للمحرتفني  االإماراتية  العربي 
للم�شاركة  االإم���ارات���ي  املنتخب  اأم���ام  امل��ج��ال  لفتح 
قد  عجمان  وك��ان  املقبلة.  اخلليجية  البطولة  يف 
خ�شر مباراته االأخرية يف الدوري االإماراتي بثالثة 
 6 اأهداف دون مقابل، وجتمد ر�شيد الفريق عند 
نقاط يف املركز العا�شر، كما خ�شر الظفرة مباراته 
اأمام  مقابل  دون  بهدف  اأي�شاً،  االأخ��رية  اجلولة  يف 
يف  ن��ق��اط   6 عند  الفريق  ر�شيد  وجت��م��د  الن�شر، 

املركز احلادي ع�شر.

إبراهيم وطارق ينضمان للعراق 
)خليجي 22( استعدادًا لـ

مدرب الشرطة في إجازة والالعبون يقاطعون االنتخابات

العراقية - بغداد
   

رب����ط م�����درب ف���ري���ق ال��ن��ف��ط ل��ك��رة 
ال��ق��دم ث��ائ��ر ج�����ش��ام االخ��ب��ار التي 
اأك������دت ق����رب رح��ي��ل��ه ع���ن ال��ف��ري��ق 
ا�شمه  ت����داول  ت��ك��رار  م��ع  النفطي 
ل��ق��ي��ادة امل��ن��ت��خ��ب االومل���ب���ي خ��الل 
ادارة  مب���واف���ق���ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال����ف����رتة 
ناديه، نافيا االتهامات التي طالته 
بعد  ال�شليمانية  ادارة  ق��ب��ل  م��ن 
مباراتهم  �شهدتها  التي  االح��داث 

مع الفريق ال�شمايل.
تداوله  الذي  احلديث  ان  واو�شح: 
اق���رتاب ت�شميتي  ال��ك��ث��ريون ح��ول 
ل��ك��رة  االومل���ب���ي  للمنتخب  م���درب���ا 
ال���ق���دم م���ن ق��ب��ل احت����اد ال���ك���رة مل 
يهمني  قيل ال  م��ا  وك��ل  ب��ه  ا�شمع 
نادي  ادارة  بعقد مع  الين مرتبط 
ال��ن��ف��ط وه���ي م��ن مت��ل��ك احل���ق يف 

قيادة  ك��ون  من  بالرغم  م�شريي  تقرير 
مدرب  اأي  طموح  هو  الوطنية  املنتخبات 

وانا م�شتعد لتلبية الدعوة اذا ما وجهت 
ادارة  م��واف��ق��ة  ب�شرط  ر�شمي  ب�شكل  يل 

النفط الريا�شي على رحيلي.
واأف��اد: ان احلديث الذي نقلته ادارة 
لعلم  مت��زي��ق��ي  ح���ول  ال�شليمانية 
كون  اأمر م�شتغرب  كرد�شتان  اقليم 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط��ن��ي ب��ل��دارات 
وج����م����اه����ري االن������دي������ة ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ع��ل��ى  اأق�������دم  اأن  مي���ك���ن  وال  م��ت��ي��ن��ة 
تبتعد عن  اأراه���ا  التي  ه��ذه احلركة 
حمرتف  كمدرب  ومكانتي  اخالقي 
ادارة  نقلته  وم��ا  ان�شباطي  وم���دى 
ال�شليمانية اأمر كاذب وغري �شحيح 
وبعثة  تعر�شت  ك��وين  م��ن  بالرغم 
�شر�س من  اىل هجوم  النفط  فريق 
االمور  وكادت  ال�شليمانية  جماهري 
عقباها  حتمد  ال  الم���ور  تتطور  ان 
ل������وال ت����دخ����ل اخل�����ريي�����ن م�����ن اه���ل 

ال�شليمانية.

جســام يربــط تدريبــه لالولمبــي بموافقـــة النفـــط
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ب��ع��د ���ض��ق��وط��ه يف امل��رح��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة على 
مل  امللكي"  "الأزرق  ل��ي��ف��رك��وزن،  اأر������ض 
مداره  ل�ضتعادة  اأوغ�ضبورغ  فر�ضة  يفّوت 
الهولندي  الدويل  املهاجم  قاد  ال�ضحيح. 
اإىل  �ضالكه  فريقه  هونتيالر  ي��ان  كال�ض 
اللم�ضة  على  بتوقيعه  ال��ت��وازن  ا���ض��ت��ع��ادة 
الفارقة اأمام �ضيفه اأوغ�ضبورغ عندما فاز 
العا�ضرة  املرحلة  افتتاح  يف   )1-0( عليه 
من الدوري الأملاين. على ملعب "فلتن�ض 
اأرينا" يف غل�ضينكري�ضن، �ضّجل هونتيالر 
بيمناه   37 الدقيقة  يف  الوحيد  ال��ه��دف 
م����ن م�����ض��اف��ة ق���ري���ب���ة اإث������ر مت����ري����رة م��ن 
�ضالكه  وعّو�ض  اأو�ضيدا.  اأت�ضوتو  الياباين 
روبرتو  الإيطايل  اجلديد  مدربه  بقيادة 
باير  م�ضيفه  اأم���ام  خ�ضارته  م��ات��ي��و،  دي 
ليفركوزن )1-0( ال�ضبت املا�ضي، وك�ضب 
املركز  اإىل  الرتقاء  من  مّكنته  نقاط   3
فيما  نقطة،   14 بر�ضيد  موؤّقتاً  ال�ضابع 
نقطة   12 عند  اأوغ�ضبورغ  ر�ضيد  جتّمد 

وتراجع اإىل املركز احلادي ع�ضر.
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36 نقطة  اأح��رز املخ�ضرم ليربون جيم�ض   
كليفالند  ليقود  مرتدة  ك��رات  ثماين  وتابع 
�ضيكاجو  على   114-108 للفوز  كافالريز 
ال�ضلة  ك��رة  دوري  اإ���ض��ايف يف  وق��ت  بعد  بولز 
الأم����ري����ك����ي ل��ل��م��ح��رف��ن ي�����وم اجل���م���ع���ة. 
وان��ت��ف�����ض ك��اف��ال��ريز يف ال��دق��ي��ق��ة الأخ����رية 

وحول تاأخره بفارق خم�ض نقاط اإىل تعادل 
اخل�ضارة  يتجنب  ثم  اإ�ضايف  وقت  اإىل  ليلجاأ 
الثانية يف املباراة الثانية له باملو�ضم اجلديد. 
الإ����ض���ايف ليخ�ضر  ال���وق���ت  ب��ول��ز يف  وان���ه���ار 
الفريق مباراته الأوىل على اأر�ضه اأمام اأكرث 
من 20 األف متفرج. ومل يتمكن ديريك روز 
اكتفى  بعدما  بولز  مع  املباراة  ا�ضتكمال  من 
تعر�ضه  ب�����ض��ب��ب  دق��ي��ق��ة   25 يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
لإ���ض��اب��ة يف ال��ك��اح��ل خ���الل ال��رب��ع ال��ث��اين. 

ورغم ذلك تقا�ضم روز وزميله كريك هيرنيخ 
 20 �ضدارة م�ضجلي النقاط لبولز بر�ضيد 
نقطة لكل منهما. وتاألق اأكرث من لعب يف 
وزميله  جيم�ض  اأب��رزه��م  ك��اف��ال��ريز  �ضفوف 
ك��اي��ري اإي��رف��ي��ن��ج ال���ذي اأ���ض��اف 23 نقطة. 
وعاد جيم�ض اإىل كليفالند بعدما ق�ضى اأربع 
ا�ضتهل  لكنه  ناجحة يف ميامي هيت  �ضنوات 
م�ضواره مع الفريق باخل�ضارة اأمام نيويورك 

نيك�ض يوم اخلمي�ض
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 ت��ع��ط��ل��ت م�����ض��رية ���ض��ع��ود م��ون��اك��و يف ت��رت��ي��ب 
ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�ضي  الوىل  ال��درج��ة  دوري 
اأر�ضه  على   1-1 التعادل  ف��خ  يف  �ضقوطه  بعد 
اأم�����ام ���ض��ت��اد ران�������ض ي���وم اجل��م��ع��ة. وب�����داأ ف��ري��ق 
امل�����درب ل���ي���ون���اردو ج�����اردمي ال����ذي ك���ان يبحث 
ال��دوري  يف  ال��ت��وايل  على  الثالث  انت�ضاره  ع��ن 
ايلدر�ضون  لع��ب��ه  واف��ت��ت��ح  جيد  ب�ضكل  امل��ب��اراة 
لكن  الول  ال�ضوط  يف  الت�ضجيل  ايت�ضيجيلي 
للفريق  ال��ت��ع��ادل  ادرك  م��وك��ان��دج��و  ب��ن��ي��ام��ن 
ال���زائ���ر ق��ب��ل ت�����ض��ع دق��ائ��ق م��ن ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة. 
وكان بو�ضع موناكو الت�ضاوي مع اوملبيك ليون 
التعادل  ه��ذا  لكن  نقطة   20 بر�ضيد  الثالث 
نقطة من   18 بر�ضيد  ال�ضابع  املركز  تركه يف 
اوملبيك  عن  نقاط  ب�ضبع  متاأخرا  مباراة   12
مر�ضيليا املت�ضدر الذي �ضي�ضت�ضيف لن�ض يوم 
يف  امل�ضيف  الفريق  ايت�ضيجيلي  وو�ضع  الح��د. 
متريرة  من  بت�ضديدة  دقيقة   20 بعد  املقدمة 
برناردو �ضيلفا العر�ضية. و�ضغط موناكو بغية 
ت�ضجيل ال��ه��دف ال��ث��اين ل��ك��ن امل��ه��اج��م ان��ت��وين 
نهاية  قبل  �ضانحتن  فر�ضتن  اه��در  مارتيال 
ال�ضوط الول. و�ضجل ران�ض الذي يحتل املركز 
12 بر�ضيد 15 نقطة من اأول ت�ضديدة له على 
املرمى.فبعد هجمة مرتدة �ضريعة مرر البديل 
نيكول دي بريفيل الكرة اىل موكاندجو الذي 
اودعها بهدوء يف مرمى حار�ض موناكو ليظفر 
بنقطة للزوار. و�ضيقل�ض باري�ض �ضان جريمان 
نقطة  اىل  مر�ضيليا  م��ع  ال��ف��ارق  اللقب  حامل 

واحدة اإذا تغلب على م�ضيفه لوريان.
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  ا�ضتغنى نادي الن�ضر بطل دوري املحرفن 
ال�ضعودي لكرة القدم يوم اجلمعة عن خدمات 
مدربه ال�ضباين راوؤول كانيدا بداعي تراجع 

الأداء رغم ت�ضدره للم�ضابقة.
وق���ال ال��ن�����ض��ر يف ب��ي��ان مب��وق��ع��ه ع��ل��ى توير 
"قررت ادارة النادي انهاء التعاقد مع املدرب 

ل��ك��ان��ي��دا  الدارة  وت��ث��م��ن  ك��ان��ي��دا  ال���ض��ب��اين 
مع  املا�ضية  املرحلة  يف  قدمها  التي  اجلهود 

الفريق."
الن�ضر  وقال الأم��ري في�ضل بن تركي رئي�ض 

اإن هوية املدرب اجلديد �ضتعلن قريبا.
ال���دوري  بلقب  املا�ضي  املو�ضم  الن�ضر  وت���وج 
لأول مرة منذ 1995 كما اأح��رز لقب كاأ�ض 
ويل العهد لكنه اأخفق يف التو�ضل اىل اتفاق 

م��ع م��درب��ه دان��ي��ي��ل كارينيو م��ن اوروج����واي 
ملناف�ضه  ال�ضابق  امل���درب  كانيدا  م��ع  ليتعاقد 

املحلي الحتاد.
و����ض���ب���ق ل���ل���م���درب ال����ض���ب���اين ت����دري����ب ري����ال 
اأم�ضى  ثم  و2009   2007 بن  �ضو�ضيداد 

مو�ضمن مع املرييا حتى 2011.
بعد  اخلمي�ض  اأم�����ض  لل�ضدارة  الن�ضر  وع���اد 
ال���ت���ع���اون -1�ضفر يف  م�����ض��ي��ف��ه  ع��ل��ى  ف�����وزه 

اىل  ر�ضيده  لريفع  التا�ضعة  اجل��ول��ة  افتتاح 
وهزمية  انت�ضارات  ثمانية  من  نقطة   24
الدارة  اإن  قالت  بالنادي  واحدة لكن م�ضادر 
اأداء ال��ف��ري��ق  واجل��م��اه��ري غ��ري را���ض��ي��ة ع��ن 
امل���درب  ان  ت��ق��اري��ر  وت���ق���ول  املقنع"  "غري 
خورخي دا �ضيلفا من اوروج��واي الذي �ضبق 
من  و2010   2009 يف  الن�ضر  تدريب  له 

اأبرز املر�ضحن لتويل القيادة الفنية.
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بداأ املنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، مع�ضكره اخلارجي 
 11 لغاية  وامل�ضتمر  ال�ضعودية،  يف  الدمام  مدينة  يف  املقام 
دورة  يف  للم�ضاركة  حت�����ض��ريات��ه  اإط����ار  يف  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب 
كاأ�ض اخلليج العربي "خليجي 22" التي تقام يف العا�ضمة 
البعثة  وك��ان��ت  املقبل.  نوفمرب   26 اإىل   13 م��ن  الريا�ض 

، وت�ضم وف��داً مكوناً من  اإىل الدمام  الإماراتية قد و�ضلت 
الظاهري  ح��م��اد  عبيد  حممد  م��درب��اً،  ح�ضن  علي  م��ه��دي 
م�ضرف عام، عدنان خمي�ض الطلياين م�ضرفاً، مرف علي 
والإداري  الفني  اجلهازين  اأف��راد  وباقي  مديراً،  ال�ضام�ضي 
العزيز  عبد  من  كل  الالعبن  قائمة  �ضمت  كما  والطبي. 
هيكل، عبد العزيز �ضنقور، وليد عبا�ض، اإ�ضماعيل احلمادي، 
اأحمد خليل، ماجد ح�ضن وحبيب الفردان )الأهلي(، عامر 
ا�ضماعيل  يا�ض(، علي خ�ضيف، خمي�ض  الرحمن )بني  عبد 

اأحمد،  اإ�ضماعيل  عي�ضى،  خالد  )اجل��زي��رة(،  مبخوت  وعلي 
حم��م��د اأح���م���د، حم��م��د ف����وزي، م��ه��ن��د ال��ع��ن��زي، ع��م��ر عبد 
الرحمن، حممد عبد الرحمن ورا�ضد عي�ضى )العن(، عامر 
ويو�ضف  يو�ضف  حممد  )ال��وح��دة(،  مطر  واإ�ضماعيل  عمر 
العامري )الن�ضر(. وتعترب قائمة  (، علي  �ضعيد )ال�ضارقة 
املنتخب تقريباً هي نف�ضها التي تواجدت يف )خليجي 21( 
بطاًل  الأبي�ض  فيها  ت��وج  والتي  البحرين،  يف  اأقيمت  التي 
للدورة بعد فوزه باملباراة النهائية على منتخب العراق 2/1

المنتخب اإلماراتي يكمل استعداداته لخليجي 22 في الدمام

العراقية - متابعة

فصل��ت 0.003 ثاني��ة لويس هاميل��ون متصدر بطول��ة العالم 
فورموال 1 للس��يارات ع��ن زميله في الفريق نيك��و روزبرج الذي 
ينافس��ه على اللقب هذا الموسم في التجارب الحرة لسباق جائزة 
امري��كا الكب��رى ف��ي تك��رار للمركزي��ن األول والثان��ي المألوفين 

لمرسيدس خالل هذا الموسم.

وبانتهاء اجلولة الثانية من التجارب 
ج���دا  ال�ض���ئيل  الف���ارق  ه���ذا  حتق���ق 
هاميلت���ون  ت�ض���در  بعدم���ا  بينهم���ا 
جولتي التجارب رغم تعر�ض���ه مل�ضكلة 
عل���ى م���ا يب���دو يف �ض���ندوق الرو����ض 
جعلت���ه يتوق���ف ق���رب نهاي���ة اجلول���ة 

الثانية.
وياأم���ل ال�ض���ائق الربيط���اين يف الفوز 
الت���وايل  عل���ى  اخلام����ض  بال�ض���باق 
و�ض���جل  املو�ض���م  ه���ذا  ل���ه  والعا�ض���ر 
اأ�ض���رع زمن يف اجلولة ال�ض���باحية بلغ 
دقيق���ة واحدة و39.941 ثانية على 
حلب���ة المريكت���ن يف او�ض���ن بولية 

تك�ضا�ض.
 0.292 بف���ارق  هاميلت���ون  وتق���دم 
ثاني���ة عل���ى زميل���ه يف الفري���ق واقرب 
مالحقيه المل���اين نيكو روزبرج الذي 

احتل املركز الثاين بالتجارب.
الع���امل يف  ويتف���وق هاميلت���ون بط���ل 
 17 بف���ارق  روزب���رج  عل���ى   2008
نقط���ة ول ي���زال هن���اك 100 نقط���ة 
�ض���باق  لأن  عليه���ا  التناف����ض  ميك���ن 
نقاط���ا  �ض���يمنح  اخلتام���ي  اأبوظب���ي 

م�ضاعفة للفائزين.
يف  لف���ة  اأ�ض���رع  هاميلت���ون  و�ض���جل 

التج���ارب احل���رة الثانية وبل���غ دقيقة 
متقدم���ا  ثاني���ة   39.085 واح���دة 
فرنان���دو  عل���ى  ثاني���ة   1.1 بف���ارق 
األون�ضو �ضائق فرياري و�ضاحب املركز 
الثالث. وت�ض���اوى هذا الفارق الزمني 
مع الفارق اأي�ض���ا بن الون�ضو واأدريان 

�ضوتيل �ض���احب املركز ال�ضاد�ض 
ع�ضر.

جن�ض���ون  الربيط���اين  واحت���ل 
بات���ون �ض���ائق مكالري���ن املرك���ز 
ال�ض���باحية  الف���رة  يف  الثال���ث 
فق���ط  �ض���يارة   18 ومب�ض���اركة 
يف ظ���ل غي���اب فريق���ي كاترهام 
بو�ض���ع  و�ض���يكون  ومارو�ض���يا. 
مر�ض���يد�ض ال���ذي �ض���من الفوز 
بلقب ال�ض���انعن يف وقت �ض���ابق 
معادل���ة الرق���م القيا�ض���ي لع���دد 
مرات احل�ض���ول عل���ى املركزين 
الأول والث���اين يف مو�ض���م واحد 
وهو ع�ض���ر مرات والذي �ض���جله 
فري���ق مكالرين يف 1988 عن 
طري���ق �ض���ائقيه الفرن�ض���ي الن 
الراح���ل  والربازيل���ي  برو�ض���ت 
حينه���ا  لك���ن  �ض���ينا.  ايرت���ون 
كانت بطول���ة العامل تتكون من 

19 �ضباقا كما هو  16 �ضباقا ولي�ض 
الو�ضع احلايل.

كفي���ات  داني���ل  الرو�ض���ي  واحت���ل 
�ض���ائق ت���ورو رو�ض���و املرك���ز الراب���ع يف 
التجارب احل���رة الأوىل يف حن احتل 
الدمنرك���ي كيف���ن ماجنو�ض���ن �ض���ائق 

مكالرين املركز اخلام�ض.
وتغ���ري الرتي���ب يف التج���ارب احل���رة 
الثانية بعدما تقدم دانييل ريت�ضياردو 
�ضائق رد بول نحو املركز الرابع بعدما 
تخل�ض من م�ضكلة يف حمرك �ضيارته 
وج���اء الربازيلي فيليبي ما�ض���ا �ض���ائق 

وليامز خام�ضا.
الون�ض���و  فرنان���دو  ال�ض���باين  واحت���ل 
�ض���ائق ف���رياري وبطل الع���امل مرتن 
�ض���ابقا املرك���ز ال�ض���اد�ض متقدم���ا على 

المل���اين �ضيبا�ض���تيان فيت���ل �ض���ائق رد 
بول وبطل املوا�ضم الربعة املا�ضية.

و�ض���يبداأ فيتل ال�ض���باق يوم الأحد من 
املرك���ز الخ���ري ب�ض���بب العقوب���ة الت���ي 
فر�ض���ت علي���ه ب�ض���بب ا�ض���تخدام عدد 
اك���رب م���ن املحركات امل�ض���وح به و�ض���ط 
توقعات باأن يغيب عن يغيب التجارب 
التاأهيلية اليوم ال�ضبت  لكن رئي�ض رد 
بول كري�ضتيان هورنر اكد للجماهري 
م�ض���اركة �ض���ائقه المل���اين ال�ض���هري يف 
التج���ارب التاأهيلي���ة وق���ال "بالتاأكيد 
�ضن�ض���ارك يف التجارب التاأهيلية لكنه 
�ضيكون عليه )فيتل( توخي احلذر."

و�ض���هدت التجارب الي���وم جتربة نظام 
�ض���رعة  خف����ض  اإىل  يه���دف  جدي���د 
ال�ض���يارات ب�ض���كل تلقائ���ي الكروني���ا 

عن���د ظهور العالم ال�ض���فراء يف حالة 
الط���واريء ودون نزول �ض���يارة المان 

بالفعل. 
ومن جهة اخرى  قال امل�ض���رفون على 
�ضباق جائزة الوليات املتحدة الكربى 
لل�ضيارات ان الملاين �ضيبا�ضتيان فيتل 
�ض���ائق فري���ق رد ب���ول وبط���ل الع���امل 
�ض���يبداأ  املا�ض���ية  الرب���ع  ال�ض���نوات  يف 
ال�ض���باق ي���وم الحد املقبل م���ن املركز 
الخري ب�ض���بب العقوبة التي فر�ض���ت 
علي���ه ب�ض���بب جت���اوزه ع���دد املحركات 
وج���اءت  املو�ض���م.  خ���الل  ب���ه  امل�ض���وح 
العقوب���ة بعد ان ا�ض���تخدم فيتل الذي 
م���ن املق���رر ان ي���رك فريق���ه احلايل 
يف نهاية املو�ض���م �ضتة حمركات خالل 
هذا املو�ض���م يف حن ان العدد الق�ضى 
امل�ضموح به يف املو�ضم الواحد 

هو خم�ضة حمركات.
ان  ع���ن  البع����ض  وحت���دث 
فيتل �ض���يغيب ع���ن التجارب 
الر�ض���مية  التاأهيلي���ة 
م���ن  ال�ض���بت  ي���وم  لل�ض���باق 
اج���ل احلف���اظ على �ض���المة 
املح���رك حت���ى نهاية املو�ض���م 
ل  التج���ارب  نتائ���ج  لن 
تهم���ه حاليا. لك���ن رئي�ض رد 
ب���ول كري�ض���تيان هورن���ر اكد 
للجماهري م�ض���اركة �ض���ائقه 
الملاين ال�ض���هري يف التجارب 
ب�ض���كل  لك���ن  ال�ض���بت  ي���وم 
جزئ���ي. وي�ض���ارك يف جتارب 
 18 المريك���ي  ال�ض���باق 
�ض���يارة فق���ط يف ظ���ل غي���اب 
فريق���ي كاترهام ومارو�ض���يا 

ل�ضباب مالية.
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اأكد باكو األكا�ضري هداف فريق فالن�ضيا 
اأنه قريب من جتديد عقده مع النادي 
الإ����ض���ب���اين، ك��م��ا ن��ف��ى ���ض��ع��وره ب��ال��ت��وت��ر 
ب�ضبب مناف�ضته مع البارو جنريدو على 

مركز راأ�ض احلربة.
واأو�ضح األكا�ضري، يف ت�ضريحات �ضحفية 
ع�����ض��ي��ة م���واج���ه���ة ف����ي����اري����ال ب��اجل��ول��ة 
العا�ضرة من الليجا، ب�ضاأن التجديد "اأنا 
والنادي لدينا نف�ض الرغبة يف التو�ضل 
اأرك��ز يف امللعب، لكن نريد  اإنني  لتفاق، 

اأن جندد التعاقد يف اأ�ضرع وقت".
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ع����ودة جن����ري����دو م��ن 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع���دم ت�ضجيله  الإ���ض��اب��ة 
اأه�����داف يف اآخ����ر ث���الث م���ب���اري���ات، ق��ال 
مهاجم منتخب اإ�ضبانيا "جنريدو زميل 
ب��د م��ن دع��م��ه وال��ن��ظ��ر مل�ضلحة  يل، ل 
الفريق، ل زلت حمتفظا بنف�ض الهدوء 

والطموح".
هذا  الليجا  يف  ال�ضديد  التناف�ض  وع��ن 
�ضتة  القمة اجل��اري بن  املو�ضم و�ضراع 
البطولة، لكن  القوة يف  تناف�ضا بهذه  اأ�ضهد  "منذ فرة طويلة مل  باكو  فرق حاليا، قال 

يجب اأن نحتفظ بنف�ض وترية الأداء والنتائج حتى الرمق الأخري".
ويحتل فالن�ضيا املركز الرابع ب�20 نقطة، بفارق الأهداف عن حامل اللقب اأتلتيكو مدريد 
اخلام�ض، ويتفوق عليهما بنقطتن فقط املت�ضدران بر�ضلونة واإ�ضبيلية، وبنقطة واحدة 

ريال مدريد الثالث.
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املح في�ضنتي ديل بو�ضكي مدرب منتخب 
مهاجم  ان  ال��ق��دم  ال��ك��رة  الول  ا�ضبانيا 
ين�ضم  رمب���ا  ك��اي��خ��ون  خو�ضيه  ن��اب��ويل 
ال��ف��ري��ق لول م���رة ق��ب��ل م��ب��ارات��ي��ه  اىل 
رو�ضيا  ام��ام  املقبل  ال�ضهر  يف  املقررتن 
هداف  هو  وكايخون  واملانيا.  البي�ضاء 
دوري ايطاليا هذا املو�ضم بر�ضيد �ضبعة 
ديل  واع��رف  ت�ضع مباريات  اه��داف يف 
ب��و���ض��ك��ي ال����ذي ي��ع��اين ف��ري��ق��ه م��ن قلة 
الهداف يف الونة الخرية ان كايخون 
ال�ضابق  )27 عاما( لعب ريال مدريد 

يقدم اداء متميزا يف الوقت احلايل.
وق��ال امل���درب يف مقابلة م��ع دي��اري��و دي 
ل روخ������ا وه�����ي م��ط��ب��وع��ة خم�����ض�����ض��ة 
ن����درك  "نحن  ال�����ض����ب����اين  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
ان���ه ي��ق��دم م��و���ض��م��ا ج��ي��دا م��ع ن��اب��ويل.. 
املقبلة  الت�ضكيلة  اىل  ي�ضاف  ل  فلماذا 
للفريق.. لكننا ل ن�ضمن ان�ضمامه اىل 

الت�ضكيلة."
على  اللقب  حاملة  ا�ضبانيا  و�ضتلتقي 
ار����ض���ه���ا م���ع رو����ض���ي���ا ال��ب��ي�����ض��اء �ضمن 
املجموعة الثالثة من ت�ضفيات بطولة اوروبا 2016 يف 15 نوفمرب ت�ضرين الثاين املقبل 

ثم تلتقي يف مباراة ودية مع املانيا بطلة العامل بعد ذلك بثالثة ايام.
وبعد ثالث جولت يف الت�ضفيات الوروبية تتقا�ضم ا�ضبانيا املركز الثاين يف املجموعة ب�ضت 

نقاط مع اوكرانيا متخلفة بفارق ثالث نقاط عن �ضلوفاكيا املت�ضدرة.
رو�ضيا  كل من  ال��راب��ع يف حن جمعت  املركز  وه��ي حتتل  نقاط  ث��الث  وجمعت مقدونيا 

البي�ضاء ولوك�ضمبورج نقطة واحدة.

باكـــــو

قريب من التجديد لفالنسيا وال يخشى منافسة نجريدو

ديل بوسكي

كايخون ربما ينضم لمنتخب اسبانيا للقدم

بطولة العالم للسيارات 

هاميلتون األسرع ومرسيدس يهمين مجددا على تجارب سباق أمريكا
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ريتا جيبتو  الكينية  العداءة  ان  القوى  الكيني للعاب  الحت��اد  قال 
بطلة ماراثوين بو�ضطن و�ضيكاجو يف العامن املا�ضين �ضقطت يف 

اختبار للك�ضف عن العقاقري خارج املناف�ضات.
"ي�ضعر الحتاد الكيني للعاب القوى  وقال الحتاد الكيني يف بيان 
ال��دويل  الحت���اد  م��ن  ات�ضال  تلقينا  باننا  يعلن  بينما  ام��ل  بخيبة 
العقاقري  ع��ن  للك�ضف  اختبار  بنتائج  يت�ضل  فيما  ال��ق��وى  لل��ع��اب 
والتي  الوىل  العينة  خ��الل  م��ن  اع��اله  امل��ذك��ورة  الريا�ضية  تخ�ض 

اخذت منها خارج املناف�ضات يف 25 �ضبتمرب 2014."
م��ادة  وج����ود  ع��ن  ك�ضفت  الوىل  ال��ع��ي��ن��ة  "نتيجة  ال��ب��ي��ان  واأ����ض���اف 

حمظورة )ريا�ضيا(."
ح��ول طبيعة  التفا�ضيل  الكيني عن مزيد من  الحت��اد  يك�ضف  ومل 

املادة التي وجدت يف عينة الريا�ضية.
ومل يت�ضن الت�ضال بجيبتو )33 عاما( يوم اجلمعة للتعليق ال انها 
بعد اجتماعها بكبار م�ضوؤويل الحتاد ام�ض اخلمي�ض قالت ان التهام 

ل ا�ضا�ض له من ال�ضحة.
وقالت جيبتو لل�ضحفين "هذه اكاذيب."

يف  الكبرية  ال�ضباقات  تنظم  التي  امل��اراث��ون  �ضباقات  رابطة  وع��ربت 
خيبة  ع��ن  ون��ي��وي��ورك  و�ضيكاجو  وب��رل��ن  ول��ن��دن  وبو�ضطن  طوكيو 

امالها لهذه النباء.
علمها  بعد  ام��ل  بخبيبة  ت�ضعر  "الرابطة  بيان  يف  الرابطة  وقالت 
ال��دويل  ب��الحت��اد  اخلا�ضة  املن�ضطات  ل��وائ��ح  جيبتو  ريتا  مبخالفة 

للعاب القوى.

الكينية جيبتو تسقط في اختبار 
للكشف عن المنشطات

النصر بطل السعودية يقيل مدربه االسباني كانيدا بداعي تراجع األداء

موناكو يسقط في فخ التعادل 
على أرضه أمام ستاد رانس

جيمس يقود كافاليز لفوز مثير على شيكاجو في دوري السلة االمريكي

زن مجّددًا 
ّ

شالكه يت
بفضل أوغسبورغ العراقية - متابعة

ح���ق���ق خ���ي���ت���ايف ف������وزا ث��م��ي��ن��ا ع���ل���ى اأر������ض 
بهدفن  لك��ورون��ي��ا  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م�ضيفه 
العا�ضرة  اجلولة  افتتاح  يف  ه��دف   مقابل 
من بطولة الدوري الإ�ضباين لكرة القدم.

 13 النقطة  امل��دري��دي  الفريق  واقتن�ض 
ال��ت��ي ع����ززت وج����وده ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��داف��ئ��ة، 
وبالتحديد يف املركز التا�ضع، ليناف�ض على 

مقعد اأوروبي.
ال��ه��زمي��ة يف م��ل��ع��ب ري���اث���ور فدفعت  اأم����ا 

بالديبور اىل منطقة اخلطر، حيث جتمد 
ر���ض��ي��ده عند ث��م��ان ن��ق��اط ب��امل��رك��ز ال�16 
انتهاء  م��ع  اأك���رث  ل��ل��راج��ع  ، وه��و مر�ضح 

اجلولة.
ن���ريان �ضديقة  ب��ه��دف م��ن  ت��ق��دم خيتايف 
مرمى  حار�ض  راميريز  فابري�ضيو  �ضجله 

ديبورتيفو باخلطاأ يف �ضباكه )ق35(.
اأ���ض��اف اأنخل  وم��ع ب��داي��ة ال�ضوط ال��ث��اين 
واأح����رز  ال��ث��اين )ق46(،  ال��ه��دف  لف��ي��ت��ا 
�ضاحب ال�ضيافة هدفا �ضرفيا قبل اخلتام 
بو�ضتيجا  هيلدر  ال��دويل  الربتغايل  عرب 

)ق80(.

خيتافي يفوز على ديبورتيفو بالليجا



فه����ل يعق����ل ان ي�ص����مت احدن����ا مب����ا ح�ص����ل للنب����ي 
يعق����وب م����ن ابي�ص����ا�ض عيني����ه بع����د فق����ده لول����ده 
النب����ي يو�ص����ف .. وال�ص����ماتة بالنب����ي اأي����وب لط����ول 
وتع����اىل  �ص����بحانه  اهلل  ان  ..حي����ث  مر�ص����ه  ف����رة 
يعطين����ا اأمث����ال ع����ن ال�ص����ر والدرو�ض امل�ص����تنبطة 
منه يف هذه احلوادث ل�ص����يما وانها تخ�ض الأنبياء 
ولي�����ض اأ�صخا�ص����ا عادي����ن وكذل����ك من بني الب�ص����ر 
اذ ل ميكن الت�ص����في ب�ص����خ�ض ما اذام����ا وقعت عليه 

واقعة .. ملجرد اختالفنا معه  يف يوم من الأيام.
وقد كان للعراقية حوار  مع الخت�صا�ص����ين حول 

ال�صماتة ....

الدنيا مرة لك وأخرى عليك 

ه����ذه ه����ي الدني����ا وكم����ا يق����ول الأم����ام علي ب����ن ابي 
طال����ب "علي����ه ال�ص����الم " يوم����ان .. ي����وم ل����ك ويوم 
عليك فاإذا كان لك ل تبطر وان كان عليك فا�صر 
. األ اأن الكث����ر م����ن الذي����ن يواجه����ون م�ص����ائرهم 
يفقدون ال�صر ويحاولون الإ�صاءة لالآخرين  .... 
واذا ما وجدوا يف هوؤلء ثمة �صي طراأ على حياتهم 
كا كاحلوادث املوؤملة ..راحوا ) يت�صفون ( بهم ..دون 
ان يدركوا ان اهلل قد يكون �ص����بحانه وتعاىل يخفي 

لهم �صيئا ل يعلمونه :
يقول رجب �ص����لمان )ابو احمد (  يف يوم من اليام 
تعر�����ض جارنا اىل حادث ت�ص����بب له فقدان الب�ص����ر 
)العم����ى ( .. ومل����ا كن����ت عل����ى خ����الف مع����ه ..فبداأت 
ا�ص����تهزاأ ب����ه كلم����ا م����ر من قرب����ي ..وا�ص����معه الكالم 
اجل����ارح ال����ذي يث����ره ويجعل����ه يلع����ن الي����وم ال����ذي  
ول����د فيه وه����و مير من اأمامي وقد ازادد ت�ص����في به 
اىل احل����د الذي رحت ان�ص����ب ل����ه املكائد بل واجمع 
اأ�ص����دقائي لل�صخرية منه يف حن كان يرد  بكلمات 
يحاول فيها تاأنيب �ص����مري ولكني مل اكن ا�صغي 
الي����ه .. وكان هن����اك ن����داء واح����د يف قلب����ي ه����و نداء 

الت�صفي منه .
ذات ليلة كنت ا�ص����هر مع  اأ�ص����دقائي وكانت زوجتي 
حامل يف �ص����هرها التا�ص����ع  ويف اأيامها الأخر وكان 
كل هم����ي ه����و العب����ث والله����و  يف ذل����ك الوق����ت جاء 
لزوجت����ي املخا�����ض ولنه����ا كان����ت وحي����دة ومل يكن 
هناك من ي�ص����اعدها وم�ص����ت عليها ال�صاعات وهي 
تت����امل وحيدة جتراأت على طل����ب العون من جارتنا 
ام عب����د اهلل زوج����ة ال�ص����رير فهرع����ت مل�ص����اعدتها  
وبف����رح  قام����ت بنقله����ا اىل امل�صت�ص����فى وقد �ص����عرت 
باخلج����ل م����ن نف�ص����ي لين تركته����ا يف ه����ذه احلالة 
خا�ص����ة وه����و مولوده����ا الأول وجاءت الب�ص����رى انه 
ول����د وب����ارك  يل اجلميع و�ص����عرت بال�ص����عادة كم هو 
جمي����ل ان ا�ص����بح اب����ا ويك����ون بكري مول����د ذكر وانا 
يف خ�ص����م فرحي و�صعادتي وبينما كنت م�صغول مع 
العائلة بالبحث عن ا�ص����م جميل يليق  بويل العهد 
اجلدي����د كان����ت هن����اك م�ص����يبة تنتظ����رين مل اك����ن 

اح�صب لها ح�صاب .
تلك  اللحظات طلب الدكتور روؤيتي يف غرفته دون 
ان اعرف ال�ص����بب فب����داأت  دقات قلبي تت�ص����ارع تارة 
بع����د ت����ارة اخ����رى وجاء �ص����وت الدكتور وه����و يقول 
يل تف�ص����ل بالدخ����ول هنا توقف قلب����ي و عرفت اأن 

امل�صاألة مل تكن �صهلة بل اأن هناك اأمر جلل .
ب�ص����بب ع�ص����ر  اأي مقدم����ات  بب�ص����اطة ودون  وق����ال 
ال����ولدة اأن هن����اك ع����وق خلق����ي وعل����ى الأرج����ح اأن����ه 
العمى و رمبا هناك اأ�صابة اخرى فاأن ع�صر الولدة 
خل����ف اي�ص����ا عيب����ا خلقي����ا ب�ص����بب تاأخ����ر زوجت����ي يف 
الو�ص����ول اىل امل�صت�ص����فى قد اأثر على خاليا دماغه 
مما ب�ص����بب ه����ذه العاقة ... وبع����د عامن تبن اأن 

ولدي لدية اأعاقة اخرى وهي العرج .
لق����د كان �ص����وت الدكت����ور ياأتين����ي م����ن بعي����د م����ع 
هذي����اين ه����ذ ياأت����ي وقهقهاتي على عب����د اهلل جارنا 
امل�ص����كن ... طاأطات را�ص����ي خجال و ندما ليتني مل 
اأفعل ... ذلك ليتني بقيت يف تلك الليلة مع زوجتي 
لك����ي اأرعاه����ا ... ليتني ولكن مباذا يفي����د الندم ... 
نعم كما نهى اهلل تعاىل عن كل �صيء ذميم نهى عن 

ال�ص����ماتة يف م�ص����ائب النا�ض و الت�ص����في و ا�صتغالل 
املوقف لكي تاأخذ بثارنا  ب�صاأرنا منهم .

للشماتة فصولها العديدة 

و يقول د. �صباح ح�صن : لقد جت�صدت ال�صماته يف 
ف�صول كثرة منها اأي �صيء من بالئك هي �صماتة 
الأعداء ... وقال حممد ) �ض( اأن، امل�صلم ل ي�صمت 
يف اأح����د ول يف����رح يف م�ص����اب الخرين �ص����واء كانوا 
م�ص����لمن او غر م�ص����لمن حيث  اأن امل�صلم ل يفرح 

مب�صاب اأحد كما علمنا ر�صولنا الكرمي )�ض( .
واأن امل�ص����لم الذي تربى على الخالق فاأن ال�ص����ماتة 
بالنا�����ض �ص����واء كان����وا م�ص����لمن او غ����ر م�ص����لمن 
ليجوز فال ي�ص����مت بالكفار ول يفرح يف م�ص����ابهم 

لن����ه ل ميك����ن مل�ص����لم يدع����و للجمي����ع باملغف����رة و 
الرحمة اأن ي�صمت مب�صاب الخرين .

و ليعل����م كل اأن�ص����ان اأن الت�ص����في بامل����وت لي�����ض خلقا 
اأن�ص����انيا ول دينيا فكما مات غره �صيموت هو وهل 
يف����رح الن�ص����ان اذا قب����ل ال�ص����ماتة ... ويق����ول نبينا 
حمم����د ) �ض( ل تظهر ال�ص����ماتة باأخي����ك فيعاقبه 
اهلل و يبتلي����ك . وي�ص����يف اأن ال����ذي يبدي ال�ص����ماتة 
جاه����ال ... و�ص����ياأتيك كاأ�����ض انت ل بد �ص����اريه .. اأن 
ال�ص����ماتة ل تلي����ق مب�ص����لم جت����اه اأخي����ه امل�ص����لم ابدا 
ب����ل هي من �ص����فات العداء الذين ح����ذر اهلل منهم 
... وق����د كان نبين����ا حمم����د )�����ض( يتع����وذ باهلل من 
�ص����ماتة الع����داء ... و يتع����وذ م����ن جه����د الب����الء و 
درك ال�ص����فاء .. و�ص����وء الق�صاء و �ص����ماتة العداء و 
يق����ول املواط����ن حام����د كاظ����م ... اأن ال�ص����ماتة هذه 
م�ص����حوبة باأ�صت�ص����عار ال�ص����عادة مبعثه����ا ) عج����ز ( 
الآخري����ن ع����ن حتقي����ق الن�ص����ر ... لقد ا�ص����تفحلت 
الن بعد اأن مل تكن كذلك يف ال�صابق فهل اأ�صبحنا 
�صعب ) �صماتة ( ب�صيغة مبالغة فرنى اأن كثر من 
الرج����ال و الن�ص����اء يف املجال�����ض يبالغ����ون باحلديث 
ع����ن ال�ص����ماتة فه����ل ن����وؤمل اأنف�ص����نا عل����ى مراجع����ة 
ال����ذات و علين����ا مراجعة اأنف�ص����نا لل�ص����عادة امل�ص����يدة 
عل����ى حط����ام من ل حتبهم  من الفراد وهل  ميكن 
ان تك����ون �ص����عادة حقيقة ام هي وهم ول ت�ص����من ول 
تغن����ي م����ن ج����وع ال ب����الأذى الالخري����ن فق����د باتت 
ال�ص����ماتة الن مع ال�ص����ف من جملبات ال�ص����عادة يف 
جمتمعاتن����ا العربي����ة وباتت تبني �ص����عادة الآخرين  
من ال�ص����ماتة على ح�ص����اب الم و تعا�ص����ة وم�ص����ائب 
بل وحتى اأمرا�ض  الخرين فاأن ما ت�صببه ال�صماتة 
م����ن اأوجاع كثرة ل حدودلها  ولها �ص����لوكيات غر 
مر�ص����ية يف اأ�ص����المنا و كث����را م����ا نبهن����ا نبي المة 
حمم����د ) �����ض( بغ�����ض النظ����ر ع����ن ال�ص����ماتة الت����ي 

تهلك من يتبعها �صوى لإر�صاء الذات . 
غي�����ض  وحت����ب  بال�ص����وء  اإم����رة  النف�����ض  ان  ك����ون 
الذي����ن  ال�ص����ائلن  م����ن بع�����ض  الآخري����ن و�ص����ماتة 
يكون����ون الأقربون اىل النف�ض وان ر�ص����ولنا الكرمي 
ل يقب����ل عل����ى ه����ذه الأفعال  )ال�ص����ماتة  (  التي قد 

ت�صع الإن�صان يف م�صائب وهو غنية عنها 
ويق����ول الأ�ص����تاذ احم����د �ص����لمان اأن يف حياتنا كثرة 
م����ن يح����ب ال�ص����ماتة لالآخري����ن ...فق����د كان ل����دي 
�ص����ديقن يحبون فتاة وكان احد هوؤلء ال�صدقاء 
لدي����ة مع����ه خالف ب�ص����بب ما يتكلم عن الأ�ص����دقاء 
وعل����ى اجل����ار وكن����ت اطل����ب من����ه ان ليتكل����م ع����ن 
الآخري����ن خوفا على �ص����معتهم ولك����ن ما قام بة من 
كالم كثر على الأقارب والأ�ص����دقاء فقد ا�صمئزت 
نف�ص����ي منه وكنت يف داخلي ادعو علية من كرثة ما 
حملت علية من غي�ض وكذلك ب�ص����ب الكالم الذي 

ي�صمعه منه .
وقد ت�ص����اجر هوؤلء ال�ص����ديقن ب�ص����بب هذه الفتاة 
ومت القت����ال فيم����ا بينه����م اأدى يف نهاي����ة املطاف اىل 

فقدان احد يديه ب�صبب اإ�صابته بعرات نارية .
وق����د تاأث����رت يف حينه����ا ب�ص����ب ال�ص����ماتة الت����ي كن����ت 

احملها له .
وم����رت الأيام وال�ص����نن كلما اأ�ص����اهد هذا ال�ص����ديق 
�ص����احب الي����د الواح����د اتذك����ر ذل����ك املوق����ف وتبداأ 
الأحزان وتاأنيب ال�ص����مر واأقول يف نف�صي ياليتني  
مل اأدعو بال�صماتة فال دعوى بال�صماتة ل لل�صديق 
ول للع����دوا فق����د ي�ص����يبك ما ل يف احل�ص����بان ال يف 

هذه الدنيا الغريبة .
وكث����را من����ا ين����دم مطالب����ة م����ن ال�ص����ماتة لغ����ر 
فال�ص����ماتة ه����ي مو�ص����ع عج����ز  يف داخ����ل كل اإن�ص����ان 
يطلب ال�صماتة لالآخرين لنه تكون نقطة �صعف 

عن����د كث����را من النا�ض وق����د دعانا ر�ص����ولنا الكرمي 
حممد)�����ض( ع����ن غ�ض ال����كالم عن ال�ص����ماتة فهي 
جميع ما ي�صبينا يف حياتنا وي�صيف احمد كان يل 

يف ذاكرتي �صعرا يراودين دائما 
ح�صب يا موت ذلة وهوان  

اأن يب����اري بالغ����د ه����ذه ال�ص����ماتة ... �ص����اخما يعل����و 
وي�صمو 

�صاحقا ل يطيق فتكا جبانا 
ويوؤك����د ان يف ه����ذ ال�ص����عر ان م����ن يطل����ب ال�ص����ماتة 
لالخري����ن اجلبناء وال�ص����عفاء يف حياتهم وطبيعة 

اإعمالهم .

�صماتي مو�صمات �صماتي مني
ماهمني اجلتال همني الدفني

الش��ماتة ..كلمة من الس��هل النطق بها والتصرف 
ضمن س��لوكها لكن هل عرف احدن��ا ماذا تعني وما 

تخلف من اآلثار النفسية في شخص الذي تعنيه .
فهي نوع من أنواع " التشفي " باألخر وهي كالنميمة... 
والغيب��ة والنف��اق  .. جميعه��ا صف��ات مذمومة ال 
يحس��ن بالمرء االتصاف به��ا واتخاذها مصدر اذى 
ض��د اآلخري��ن . الن الله يذكر في كتاب��ه العزيز ما 
ينه��ى عن ذل��ك وان كل فعل يقع هو نتيجة قدرية 
لما كتبه الله لنا وعلينا حيث قال عز من قائل  " قل 
ل��ن يصيبنا اال ما كتب الله لن��ا " وفي هذا عبرة لنا  

ولمن  اعتبر سواء في  وجود الرسل واألنبياء.
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ه��ل النس��اء أكث��ر 
من الرجال ش��ماتة 

ببعضهن البعض

وصايا الدين اإلسالمي... 
أح����ب���وا إلخوانك��������م  

ما تحبون ألنفسكم

 لقد تجس��دت الشماته 
ف��ي فصول كثي��رة منها 
أي ش��يء م��ن بالئك هي 

شماتة األعداء

من يفرح بمصيبة أخي�ه اإلنس�ان يدبر الله  له ما سيجعله نادما على فرحه
نهانا الله عن الشماتة وأوصانا سيد الكائنات خيرا بالناس

العراقية / فيصل سليم 

ليعلم كل أنسان أن التشفي بالموت ليس خلقا 
أنس��انيا وال دينيا فكما مات غيره س��يموت هو

من اقبح انواع الشماتة هي عندما يشمت االصدقاء 
بمصائب بعضهم فان وقعها يكون اقوى في النفس



االهرام : فتـحي مـحـمود

ب��ع��د �أن و���ص��ل �ل�����ص��ر�ع م��ع �لإره�����اب �إىل حد 
تهديد وجود �لدولة �مل�صرية، ��صحى �لتعامل 
�لوطن  �ب��ن��اء  ك��ل  ج��ه��ود  ت�صافر  يتطلب  معه 
للتعامل بحزم �صديد مع هذه �مل�صكلة، وك�صف 
وتتبع �لبيئة �حلا�صنة للإرهاب وتفكيكها، لأن 
�ملو�جهة �لأمنية و�لع�صكرية فقط مع �لإرهاب 
� رغم �أهميتها و�صرورتها �لق�صوى � لن توؤدى 
�لبيئة  �أن  ط��امل��ا  �لإره����اب،  ج���ذور  �جتثاث  �إىل 

�حلا�صنة له موجودة.
ل��لإره��اب  �حل��ا���ص��ن��ة  �لبيئة  تلخي�ص  ومي��ك��ن 
مب�صر فى عدة عو�مل �أبرزها �جلهل ب�صحيح 
�لأفكار  �نت�صار  �م��ام  �لفر�صة  و�ت��اح��ة  �ل��دي��ن، 
�ملتطرفة بني �ل�صباب فى بع�ص �لقطاعات �لتى 
�لتقليدى  �لأزه���رى  �ل��دي��ن  رج��ل  ي�صتطيع  ل 

�لتفاعل معها.
لقد ظ��ل �لأزه���ر على م��دى عقود ه��و �مل�صدر 
�لإ�صلمية  و�لتعاليم  �لأفكار  لن�صر  �لأ�صا�صى 
دور  تر�جع  كثرية  لأ�صباب  ونتيجة  م�صر،  فى 
�لأزه��ر فى هذ� �ملجال، فى نف�ص �لوقت �لذى 
بد�أت فيه �لأفكار �ملتطرفة تت�صلل �إىل م�صر من 
�خلارج عرب بع�ص �لو�فدين ، مثل �صالح �صرية 
�أ���ص��ل فل�صطينى م��ت��زوج من  �أردن����ى م��ن  وه��و 
�لعر�ق، وحاول  �لإخ��و�ن فى  �أح��د قياد�ت  �بنة 
�لإ�صرت�ك فى عدة حم��اولت لل�صتيلء على 
�ل�صلطة بالعر�ق فى �ل�صتينيات ولكنها ف�صلت، 
��صتقر فى م�صر فى بد�ية  وبعد رحلة ه��روب 
�ل�صبعينيات وتعاون مع بع�ص قياد�ت �لإخو�ن 
�ل��ع�����ص��ك��ري��ة ل�صرقة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ك��ل��ي��ة  مل��ه��اج��م��ة 
على  �ل�صتيلء  فى  و��صتخد�مه  منها  �ل�صلح 

�حلكم، وقد �نتهى �لأمر به للإعد�م.
لعبته  �ل���ذى  �ل���دور  �مل��ث��ال يو�صح  ه��ذ�  �أن  كما 
جماعة �لإخو�ن دوما فى تبنى �لفكار �ملناه�صة 
�صلوك  �إىل  حتويلها  ف��ى  و�مل�صاعدة  للمجتمع 
برئا�صة  �ل�صرى  �لنظام  تاأ�صي�ص  منذ  �إره��اب��ى، 
�ل�صندى �لذى كان م�صئول عن  �لرحمن  عبد 
�لأربعينيات  و�لتفجري فى  حماولت �لغتيال 
�لذى  �لتكفريى  �لفكر  وحتى  و�خلم�صينيات، 
بكل  م���رور�  �ل�صتينيات،  ف��ى  قطب  �صيد  تبناه 
جماعات �لعنف �لدينى �لتى خرجت من حتت 

عباءة �لإخو�ن منذ ذلك �حلني وحتى �لآن.
وبعيد� عن �لإخو�ن فاإن عدم مو�كبة كثري من 
و�لتكنولوجيا  �لت�صالت  لثورة  �لأزه��ر  علماء 
�حل���دي���ث���ة، ف���ى �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�����ص��ب��اب ب��ع��ي��د� 
�أعطى  �ل��دي��ن،  ل��رج��ل  �لتقليدى  �لنمط  ع��ن 
فى  �ملتطرفة  �لآر�ء  �أ�صحاب  لبع�ص  �لفر�صة 
و��صتقطابهم،  �ل�����ص��ب��اب  �أو����ص���اط  ف��ى  �لتغلغل 
مبارك  عهد  ف��ى  �ل�صلطة  ت��خ��وف  م��ع  خا�صة 
من �لدعاة �جلدد �لذين جنحو� فى �لو�صول 
بر�مج  ع��رب  �ل�صباب  م��ن  ك��ث��رية  قطاعات  �إىل 
وت�صييق  �لجتماعية،  و�لأن�صطة  �لتليفزيون 
�خل���ن���اق ع��ل��ي��ه��م رغ����م م���ا ي��ح��م��ل��ون��ه م���ن فكر 
و�صطى ، كان ميكن �أن ي�صهم بدرجة كبرية فى 

مو�جهة �لأفكار �ملتطرفة.

وي���اأت���ى �ن��ت�����ص��ار �ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط��ال��ة ف��ى ���ص��د�رة 
بيئة حا�صنة  على وجود  ت�صجع  �لتى  �لعو�مل 
�أك��ده �لدكتور �صوقى علم  ل��لإره��اب، وه��و ما 
ج��ذوًر�  هناك  �أن  بقوله  �مل�صرية  �لديار  مفتى 
للتطرف  وث��ق��اف��ي��ة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  �ق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لبطالة  �لفقر  ظل  يف  يت�صكل  �ل��ذي  �لديني 
توفر  ل  بيئة  وه��ى  �لع�صو�ئية،  �لأح��ي��اء  وف��ى 
له  توفر  فيها، ول  يعي�ص  ملن  �صرور�ت �حلياة 
�لتعليم �لكايف �أو �لن�صق �لأخلقي �ملنا�صب، مما 
ي�صهل ��صطياده وتلقينه �أفكار�ً خطرية تن�صب 
�إىل �ل���دي���ن، و�ل���دي���ن م��ن��ه��ا ب����ر�ء م��ث��ل تكفري 
�أن �لدر��صات  �ملجتمع وتربير �لعنف، مو�صًحا 
�ل�صاملة هي �ملدخل  �لتنمية  �أن  �أكدت  �لعلمية 
�حلقيقي لت�صفية �لفكر �ملتطرف، و�أن توفري 
�ملجتمع  تهيئ  �حلياة  و�صرور�ت  �لعمل  فر�ص 

للقدرة على حما�صرة �لتطرف.
�لعامة  للتعبئة  �مل��رك��زى  �جل��ه��از  ك�صف  وق���د 
و�لإح�صاء موؤخر� عن �رتفاع ن�صبة �لفقر�ء فى 
م�صر �إىل %26.3 من �إجماىل عدد �ل�صكان، 
منهم %4.4 فى حالة فقر مدقع ، مع �رتفاع 
�ل��ق��ب��ل��ى �إىل  �ل��وج��ه  �ل��ف��ق��ر�ء ف��ى ري���ف  ن�صبة 
%49.4 وح�صر �لوجه �لقبلى %26.7 من 
فاإن  �ملناطق، ولذلك  تلك  �ل�صكان فى  �إجماىل 
حماربة �لفقر وزيادة عمليات �لتنمية هو جزء 

��صا�صى من ��صرت�تيجية مكافحة �لإرهاب.
�لأبجدية  �لأمية  ن�صبة  �رتفاع  ذلك  �إىل  �أ�صف 
�لوعى  ن�صبة  �نخفا�ص  وب��ال��ت��اىل  و�لثقافية، 
�لدينية  وم��ن��ه��ا  �ل��ف�����ص��ائ��ي��ات  لت�صبح  �ل���ع���ام، 
�ملتطرفة هى �للعب �لأ�صا�صى فى ت�صكيل فكر 
ووجد�ن كثري ممن يعانون من �لأمية بنوعيها 

مع �لفقر حليف �جلهل و�ملر�ص.
�أي�صا  نتجاهل  �أن  ميكن  ل  �ل�صياق  ه��ذ�  وف��ى 
متعددة  ف�صاد  مظاهر  م��ن  م�صر  �صهدته  م��ا 
خلل �لعقود �لأربعة �لأخرية، وما �صكلته هذه 
ل��دى كثري  �أم��ل  �إح��ب��اط وخيبة  �لظو�هر م��ن 
�لأفكار  فى  �مل��لذ  وج��دو�  �لذين  �ل�صباب،  من 
�ملتطرفة �لتى ت�صنع لهم عاملا عادل حتى ولو 

ظهر بعد ذلك �أنه جمرد �صر�ب.
�ل��دور �خلارجى فى دعم  ن�صيان  كما ل ميكن 
ومت���وي���ل ن�����ص��ر �لأف����ك����ار �مل��ت��ط��رف��ة وت��اأ���ص��ي�����ص 
�ل���دور  ���ص��ر�  ي��ع��د  ف��ل��م  �لإره��اب��ي��ة،  �لتنظيمات 
�لذى لعبته �ملخابر�ت �لمريكية وحلفاوؤها فى 
حث �ل�صباب �مل�صلم على �لقتال فى �فغان�صتان 
وت�صهيل �صفره �إىل هناك ومده باملال و�ل�صلح 
وهناك  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم  تاأ�صي�ص  �إىل  و���ص��ول 
���ص��و�ه��د و�أدل����ة ع��دي��دة ع��ل��ى ����ص��ت��م��ر�ر �ل��دع��م 
�خلارجى للتنظيمات �ملتطرفة لأ�صباب �صيا�صية 
تتعلق باإعادة تق�صيم �ملنطقة و�ل�صيطرة عليها.
�أى  �أن  ن�صتوعب جيد�  �أن  ذل��ك  ك��ل  ف��ى  و�مل��ه��م 
��صرت�تيجية حقيقية ملكافحة �لإرهاب، لبد �أن 
تت�صمن خططا وبر�مج حمددة لتفكيك �لبيئة 
�حلا�صنة له، وهذ� لي�ص دور �حلكومة وحدها، 
ول��ك��ن��ه �أي�����ص��ا دور �مل��ج��ت��م��ع �مل���دن���ى وو���ص��ائ��ل 
حتى  و�لتعليمية،  �لدينية  و�ملوؤ�ص�صات  �لإعلم 

نتخل�ص من هذ� �لكابو�ص.
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�ملقالت �ملن�صورة على �ل�صفحة لتعرب بال�صرورة عن وجهة نظر                              و�منا تعرب عن وجهة نظر �لكاتب لذ� �قت�صى �لتنويه

العراقية : سيف سالم 

مه فاطمة بنــت محمد بن عبد اللــه رســول رب العالمين ونبي 
ُ
هــو الحســين بــن علي بــن أبي طالــب )عليهما الســالم( وأ

المســلمين الصادق األمين، وأخوه الحســن بن علي )عليهما السالم( الذي قال الرســول األعظم بحقه وبحق أخيه )الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما(.

من كنى �لإمام �حل�صني عليه �ل�صلم )�لر�صيد و �لويف و �لطيب و �ل�صيد 
�لزكي و �ملبارك و �لتابع ملر�صاة �هلل و �لدليل على ذ�ت �هلل و �ل�صبط...( 
و �أعله���ا رتب���ة م���ا لقبه به جده �ص���لى �هلل  عليه  و�آل���ه يف قوله عنه و عن 
�أخيه �حل�ص���ن �أنهما )�صيد� �ص���باب �أهل �جلنة( و كذلك )�ل�صبط( لقوله 

�صلى �هلل  عليه  و�آله )ح�صني �صبط من �لأ�صباط(.
ولد �لإمام �حل�ص���ني عليه �ل�ص���لم باملدينة يف �لثالث من �ص���عبان و قيل 
خلم����ص خل���ون منه �ص���نة ث���لث �أو �أرب���ع م���ن �لهج���رة و روى �حلاكم يف 
�مل�ص���تدرك م���ن طري���ق حمم���د بن �إ�ص���حاق �لثقفي ب�ص���نده عن قت���ادة �أن 

ولدته ل�صت �صنني و خم�صة �أ�صهر و ن�صف من �لتاريخ.
و قي���ل ول���د يف �أو�خ���ر ربي���ع �لأول و قي���ل لث���لث �أو خم����ص خل���ون م���ن 
جمادى �لأوىل و �مل�ص���هور �ملعروف �أنه ولد يف �ص���عبان و كانت مدة حمله 

�صتة �أ�صهر.
وملا ولد جي ء به �إىل ر�صول �هلل �صلى  �هلل  عليه  و�آله فا�صتب�صر به و �أذن يف 
�أذنه �ليمنى و �أقام يف �لي�صرى فلما كان �ليوم �ل�صابع �صماه ح�صينا و عق 
عنه بكب�ص و �أمر �أن حتلق ر�أ�ص���ه و تت�ص���دق بوزن �ص���عره ف�صة كما فعلت 

باأخيه �حل�صن فامتثلت ما �أمرها به.
وقي���ل �ن �لر�ص���ول �ص���لى �هلل عليه و�آله �ص���ّماه ح�ص���يناً با�ص���م �ب���ن �لنبي 
هارون )�ص���ب�ري( كما �ص���مى ريحانته �لأول ح�ص���ناً با�صم �إبن �لنبي هارون 

)�صرب(.
وروى �حلاكم يف �مل�ص���تدرك و �ص���ححه ب�ص���نده عن �أبي ر�فع ر�أيت ر�صول 
�هلل �صلى  �هلل  عليه  و�آله �أذن يف �أذن �حل�صني حني ولدته فاطمة( و ب�صنده 
)ع���ن جعف���ر ب���ن حممد عن �أبيه عن جده علي عليه  �ل�ص���لم و �ص���ححه 
�أن ر�ص���ول �هلل �ص���لى  �هلل  عليه  و�آله �أمر فاطمة فقال زين �ص���عر �حل�صني 
و ت�ص���دقي بوزن���ه ف�ص���ة و �أعطي �لقابلة رج���ل �لعقيقة.( و ب�ص���نده )�أن 
ر�ص���ول �هلل �ص���لى  �هلل  عليه  و�آله عق عن �حل�صن و �حل�صني يوم �ل�صابع و 

�صماهما و �أمر �أن مياط عن رءو�صهما �لأذى.
للإمام �حل�صني عليه �ل�صلم من �لأولد �صتة ذكور وثلث بنات.

- عل���ي �لأك���رب.. �ص���هيد كرب���لء �أم���ه ليل���ى بن���ت �أبي م���رة بن ع���روة بن 
م�صعود �لثقفية.
- علي �لأو�صط.

- علي �لأ�ص���غر زين �لعابدين �أمه �ص���اه زنان بنت ك�ص���رى يزدجرد ملك 
�لفر�ص و معنى �صاه زنان بالعربية ملكة �لن�صاء.

وق���ال �ملفيد: �لأكرب زين �لعابدين و �لأ�ص���غر �ص���هيد كربلء و �مل�ص���هور 
�لأول.

- حممد.
- جعفر مات يف حياة �أبيه ومل يعقب �أمه ق�صاعية.

- وعبد �هلل �لر�صيع جاءه �صهم و هو يف حجر �أبيه فذبحه.
- و�صكينة و�أمها �أم عبد �هلل �لر�صيع �لرباب بنت �إمرئ �لقي�ص بن عدي 

بن �أو�ص بن جابر بن كعب بن عليم ، كلبية معدية.

- وفاطمة �أمها �أم �إ�صحاق بنت طلحة بن عبد �هلل تيمية.
- زينب.

وم���ن �أخ���لق �لأم���ام علي���ه  �ل�ص���لم �أنه دخ���ل على �أ�ص���امة بن زي���د و هو 
مري����ص و ه���و يق���ول و� غم���اه فق���ال و م���ا غم���ك ق���ال ديني و هو �ص���تون 
�أل���ف دره���م، فقال عليه �ل�ص���لم هو علّي، ق���ال �إين �أخ�ص���ى �أن �أموت قبل 
�أن يق�صى، قال عليه �ل�صلم لن متوت حتى �أق�صيها عنك فق�صاها قبل 

موته.
ويذك���ر �لتاأري���خ �أن���ه ملا �أخرج م���رو�ن �لفرزدق م���ن �ملدينة �أت���ى �لفرزدق 
�حل�ص���ني عليه �ل�ص���لم فاأعطاه �لإمام �أربعمائة دينار، فقيل له �إنه �صاعر 
فا�ص���ق فق���ال �إن خ���ري مالك م���ا وقيت به عر�ص���ك و قد �أثاب ر�ص���ول �هلل 
�صلى �هلل  عليه  و�آله كعب بن زهري و قال يف �لعبا�ص �بن مرد��ص �قطعو� 

ل�صانه عني.
و روى �بن ع�ص���اكر يف تاريخ دم�ص���ق �أن �ص���ائل خرج يتخطى �أزقة �ملدينة 

حتى �أتى باب �لإمام �حل�صني فقرع �لباب و �أن�صا يقول:
مل يخب �ليوم من رجاك و من حرك من خلف بابك �حللقه

 فاأنت ذو �جلود �أنت معدنه �أبوك قد كان قاتل �لف�صقة
و كان �حل�ص���ني و�قف���ا ي�ص���لي فخف���ف من �ص���لته و خ���رج �إىل �لأعر�بي 
ف���ر�أى علي���ه �أثر �ص���ر و فاقة فرجع و ن���ادى بقنرب فاأجاب���ه لبيك يا �بن 
ر�ص���ول �هلل )�ص���لى �هلل  علي���ه  و�آل���ه( قال ما تبق���ى معك م���ن نفقتنا؟قال 
مائت���ا دره���م �أمرتن���ي بتفريقه���ا يف �أهل بيت���ك فقال هاتها فق���د �أتى من 

هو �أحق بها منهم فاأخذها و خرج يدفعها �إىل �لأعر�بي و �أن�صا يقول:
خذها فاإين �إليك معتذر***و �علم باأين عليك ذو �صفقه

تربة الحسين عليه السالم شفاء من كل داء

�أجمع �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�صلم، على �أن تربة �لإمام �حل�صني عليه 
�ل�صلم هى �صفاء من كل د�ء.

وقد �نت�ص���رت فكرة �ل�صت�ص���فاء برتبة �لإمام �حل�ص���ني عليه �ل�ص���لم فى 
عه���د �لإمام �ل�ص���ادق عليه �ل�ص���لم، بعدما �أ�ص���بح لل�ص���يعة كيان خا�ص، 
و�ص���ارت طائفة كبرية من طو�ئف �مل�ص���لمني، فاأخذ �لإمام �ل�صادق عليه 
�ل�ص���لم يحث �أ�ص���حابه و�صيعته على لزوم �لتد�وى برتبة �حل�صني عليه 
�ل�ص���لم، فقد و�ص���ف عليه �ل�صلم طني قرب �حل�ص���ني باأنه �صفاء من كل 
د�ء، وه���و �ل���دو�ء �لأكرب، وف���ى رو�ية �أخرى: �أمانا م���ن كل خوف، وروى 
�حل�ص���ن بن �أبى �لعلء قال: �ص���معت �أبا عبد �هلل عليه �ل�ص���لم، يقول: ” 

حنكو� �أولدكم برتبة �حل�صني فاإنها �أمان “.
وف���ى رو�ي���ة �بن قولويه قال: حدثنى حممد ب���ن عبد �هلل، عن �أبيه، عن 
عب���د �هلل �لربق���ى، ع���ن بع�ص �أ�ص���حابنا، ق���ال: ” دفعت �إىل �م���ر�أة غزل 
وقال���ت: �دفع���ه �إىل حجب���ة مك���ة ليخاط به ك�ص���وة للكعبة، ق���ال: كرهت 
�إىل �حلجب���ة و�أن���ا �أعرفه���م، فلم���ا �أن �ص���رنا �إىل �ملدين���ة دخل���ت على �أبى 

جعف���ر علي���ه �ل�ص���لم وقل���ت ل���ه: جعل���ت ف���د�ك �أن �م���ر�أة �أعطتنى غزل 
فقال���ت: �دفع���ه �إىل حجب���ة مك���ة ليخاط به ك�ص���وة للكعبة، فقال: �أ�ص���رت 
به ع�ص���ل وزعفر�نا، وخذ من طني قرب �حل�ص���ني عليه �ل�ص���لم و�عجنه 
مباء �ل�صماء، و�جعل فيه من �لع�صل و�لزعفر�ن، وفرقه لل�صيعة ليد�وو� 

مر�صاهم

عاشوراء لكل العصور

در��صة حتليلة قيمة حول �لنه�صة �حل�صينية �ملباركة و �آثارها و نتائجها 
على �لمة �ل�ص���لمية يف �ملا�ص���ي و �حلا�ص���ر ، هذه �لدر��صة للم�صتب�صر 

و �لباحث �ل�صلمي �مل�صتب�صر �لدكتور �أبو حيدر من �صمال �أفريقيا .
كربلء ق�ص���ية متجذرة يف �لوعي �لإ�ص���لمي ، �ص���اهمت يف ت�صكل �لوعي 
�حلرك���ي �لثائ���ر عل���ى �لظل���م و �لف�ص���اد ، و باتت م���ع تق���ادم �لزمن �أكرث 
ر�ص���وخا يف وج���د�ن �لأمة ، و بعبارة �أخرى �إنها تل���ك �لو�قعة �لتي قفزت 
فوق �لزمان و �ملكان م�ص���تمدة من نور م�ص���كاة �لنبوة رمزيتها و من لون 
�لبذل عنفو�نها ، فا�صتحالت نهجا يحمل �صعلة متوقدة ت�صمو بالإن�صان 
يف �آف���اق �لع���زة و �لكر�م���ة ، و تع���رب يف مدلولته���ا عن حمورية �ل�ص���ر�ع 
�لد�ئ���ر بني �ل�ص���تكبار و �ل�صت�ص���عاف ، و بني رم���ز �لعد�لة و �لتفاين يف 

�هلل و رمز �ل�صتغر�ق يف حطام �لدنيا �لفانية .
يف كل �صنة لنا ذكرى مع �أجو�ء عا�صور�ء ، و يف كل �صنة ن�صتعيد يف وعينا 
و حياتنا كربلء ، لكن قيمة عا�ص���ور�ء و كربلء �لذكرى �أن لها لقاء يف 
كل زمن مع �لأمة ، متدها و تعطيها من حيويتها ، و تدفعها �إىل �ملو�قع 

�ملتقدمة يف م�ص���رية �حلياة �لكرمية فتعي�ص �لأمة �آفاق �لإمام �حل�ص���ني 
���لم ( تلك �لآفاق �لو��ص���عة �لرحبة �لتي ل تعي�ص يف �لدو�ئر  ) عليه �ل�صَّ
لم (  �ل�ص���يقة ، بل ت�ص���مل �لعامل �لإ�ص���لمي كله ، فاحل�صني ) عليه �ل�صَّ
كان ينظر من خلل �آفاق جده ر�صول �هلل ) �صلى �هلل عليه و �آله ( �لذي 

عا�ص �لر�صالة يف كل �آفاق �لعامل ، لأن �هلل �أر�صله رحمة للعاملني .
و من هنا كان ُيطرح دوما و يف كل مو�ص���م لعا�ص���ور � كتبيان لأهمية ثورة 
كرب���لء و دوره���ا �لر�ئد � �ص���عار �أن �لإ�ص���لم " حممدي �لوجود ح�ص���يني 
���لم ( من  �لبقاء " نظر� لأهمية �لدور �لذي قام به �حل�ص���ني ) عليه �ل�صَّ
خلل ثورته ، فقد ��ص���تطاع هذ� �لإمام �أن يعيد ت�ص���ويب �مل�ص���ار ، بعد �أن 
بد�أ �لنحر�ف �ل�ص���ريع نتيجة لإبعاد �لإ�ص���لم عن �صاحة �حلياة ، �أو على 
�لأقل بتحويله �إىل �صكل و ر�صم بل م�صمون ، و هذه �ل�صورة عرب عنها 
���لم ( �آن���ذ�ك عندما ق���ال : " �أل و �إن ه���وؤلء �لقوم  �حل�ص���ني ) علي���ه �ل�صَّ
قد لزمو� طاعة �ل�صيطان و تركو� طاعة �لرحمان ، و �حلو� حر�م �هلل و 
حرمو� حلله و ��صتاأثرو� بالفئ و عطلو� �حلدود و �أنا �أحق من غري "
ومن نتائج ثورة �لمام �حل�صني ) عليه �ل�صلم ( على �لطاغية يزيد 

���لم ( �أن �ملدينة تثور  حي���ث جن���د بعد عام من ثورة �حل�ص���ني ) عليه �ل�صَّ
على يزيد ، و تطرد و�ليه و جميع �لأمويني .

و يف �ل�صنة �لثانية تثور مكة �ملكرمة �أي�صا على يزيد �لطاغية .
و ي�صبح حكم �لأمويني مهدد� بال�صقوط بعد موت يزيد ، و منو و تطور 

حركة عبد �هلل بن �لزبري ، و �ملختار بن عبيدة �لثقفي .
و بع���د ذل���ك �أخ���ذت �لث���ور�ت تتو�ىل حيث ظه���رت ثورة �لتو�ب���ني و �لتي 

لم ( تعترب �أثر� مبا�صر� لثورة �حل�صني ) عليه �ل�صَّ

قائد واقعة الطف الخالدة وشهيد العبرات االمام الحسين في صفحات مضيئة من تاريخه الشريف 

البيئة الحاضنة لإلرهاب
سمير عطا الله

�أر�ص  �إنها تلك �لأر���ص �لتي ��صتعادتها م�صر، �تهمت م�صر بالعمالة.  ثمة �صيء من �للعنة يف �صيناء. 
ُيقتل كل يوم  �بت�صامة. و�ليوم تطارد م�صر يف تلك �لأر���ص. �جلي�ص �مل�صري  تتحرر بل �حتفال، بل 
�لعتد�ء على جي�ص م�صر.  يريد من  م��اذ�  ول  يقول من هو  لن  �أي�صا:  لوؤمه  �جلبان يظهر  و�لقاتل 
لذلك، �أمامك �أن ت�صرب بالرمل �أو �أن تقر�أ �ل�صحف �لعربية. و�ل�صحف �لعربية )ل خطاأ يف �لتهجئة( 
�لرقعة  �إن بع�ص �لقوى �لعربية )ل خطاأ يف �لتهجئة(، )�لرجاء معاودة �لقر�ءة( تريد تو�صيع  تقول 
�لفل�صطينية �ملوعودة بالق�صم من �أر�ص م�صر. هل �صاقت يف عيونكم قطعة �صغرية من �لأر�ص؟ هذ� 
»منطق« �إ�صر�ئيلي قدمي. �لفرت�ت �لتي ق�صيتها �أغّطي �لأمم �ملتحدة يف نيويورك، كان كل يوم يظهر 
د�عية يقول برب�ءة هائلة: لدى �لعرب م�صاحات ل حدود لها من �لأر���ص، وي�صّنون على هذه �لدولة 
�مل�صكينة ب�صيء يعي�صون فوقه. هذ� »�ملنطق« مل يعد �إ�صر�ئيليا. �صار �صلوكا عربيا ونهجا همجيا فيما 
جغر�فية  تبقى  ل  م�صريا  جنديا   30 ُيقتل  عندما  �لفارغة.  �لت�صميات  و�صائر  و�لأ�صقاء  �لإخ��وة  بني 

�لرتكاب يف �صيناء، بل ت�صبح يف قلب ميد�ن �لتحرير �أو ميد�ن طلعت حرب �أو مبنى �جلامعة �لعربية. 
�إ�صر�ئيل مل تخرق كر�مة �صيناء وم�صر منذ نهاية �لحتلل، و�إمنا  �إن  �لعار لي�ص علينا عندما نقول 
�لذين يعتدون على كر�متها جبناء من �لذين متّتعو� بحماية �جلي�ص �مل�صري و�صارو� يف جناز�ت ع�صر�ت 
�لآلف من �صهد�ئه.ولي�ص مهما من هو �لقاتل، �ملهم هو �ل�صحية. و�ل�صحية بكل و�صوح، هي م�صر 
�لتي ت�صعل �لأ�صابع �للئيمة �حلر�ئق يف قلبها ويف �أطر�فها، لعلها ت�صقط يف خجلها ويف ت�صربها على 
�ملتنّكر. عندما  �لعابث  �مل�صكلة يف مو�جهة  ت�صهل مو�جهته مهما �صعبت.  �ملعلن  �لعدو  �لغدر.  م�صادر 
�أر�صل نظام �لرئي�ص مبارك �لدكتور �صعد �لدين �إبر�هيم �إىل �ل�صجن، كنت بني قّلة �عرت�صو� على ذلك، 
يدعون �أن �ل�صجون لي�صت لأهل �لفكر، و�لرجل كان، ذ�ت يوم، �أ�صتاذ �صوز�ن مبارك وولديها. وعندما 
خرج �لدكتور من �ل�صجن �صررنا له. وكان �لرئي�ص مبارك يق�صم باهلل على �أن ما لدى �لدولة من �أدّلة 
ل ميكن رده. ومع ذلك كنا من �لذين يعتقدون �أن �لدكتور قيمة م�صرية فكرية، ب�صرف �لنظر عن 
�جلانب �لذي يتخذه �أو ينقلب عليه. �أحزنتنا موؤخر� يا دكتور. قرر �أين �أنت. �أو فليقرر �أ�صدقاوؤك عنك. 

لكن بع�ص متفّجر�تك �لفجائية، لي�صت �أقل من رو�ئح �لبارود يف �صيناء. �حرتم �صيبتك.

 ايالف : أحالم اكرم

عاملي  ي��وم  �لأول  ت�صرين   29 حملة  �صورية  ن�صاء  مر�صد  �أطلق 
ويف  ول��ك��ن   2009 ع��ام  �ل�صرف  ج��ر�ئ��م  �صحايا  م��ع  للت�صامن 
ظل �لظروف �ل�صيا�صية �لر�هنة �لتي تع�صف ب�صورية. ل �أعتقد 
متهيد�آ  �لق�صية..  بهذه  �ملجتمعي  �لوعي  تغيري  على  �لعمل  �أن 
لتغيري مو�د �لقانون �ملت�صلة به تاخذ �لأولوية �لتي ت�صتحقها.. 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لن�صائية  �ملنظمات  تتقدم  �أن  �أمتنى  ولكني 
من  �أكتوبر   29 لتثبيت  �ملتحدة  �لأمم  �إىل  وتو�صليها  بحملها 
يف  كثري�ت  وه��ّن  �ل�صحايا..  مع  للت�صامن  عاملي  كيوم  ع��ام  كل 
من  ق�صية  على  م�صلطا  �ل�صوء  ليبقى  كلها..  �لعربية  �ملنطقة 
�أهم ق�صايا �لعنف �لأ�صري.. و�ملجتمعي تتو�طىء فيه �حلكومات 
�إىل  �لتي تدعو  �لقانونية �حلالية  �مل��و�د  �لعربية برف�ص تعديل 
تخفيف �لعقوبة على �جلاين يف ق�صايا قتل �ل�صرف.. وت�صديدها 
ز�ل��ت  ول  �لأط������ر�ف..  متكاملة  ’متّعّمدة  ج��رمي��ة  و�إع��ت��ب��اره��ا 
�أروق��ة �لربملانات �لعربية كما يف تقرير �جلزيرة عام  ت��رت�ود يف 
2003 باأن �لربملان �لأردين رف�ص تغيري �لعقوبة ’مّدعيا باأنها 
تخالف �لتقاليد �لدينية �لإ�صلمية..؟؟؟  يتن�صل فقهاء �لدين 
من دوره��م يف ن�صر ثقافة جمتمعية تربر بل وحتلل �جلرمية. 
ب��ال��ق��ول.. �أول ه���ذه �جل��رمي��ة م��وج��ودة يف ك��ل �مل��ج��ت��م��ع��ات.. يف 
�ملناطق  تلك  ويف  باأنها  متنا�صني  وم��ك��ان..  زم���ان  و�أي  بيئه  �أي 
’يعاقب  �لأط��ر�ف  متكاملة  جرمية  ’تعترب  �لبعيدة  �جلغر�فية 
�إم��ر�أة. بينما  �أم  باأ�صد �لعقوبات.. �صو�ء كان رجل  عليها �جلاين 
لتفادي  للرجل  مفتوحا  �ل��ب��اب  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  �مل�صرع  ت��رك 
�لعقوبة يف مثل هذه �جلرمية..  ثم ومرة �أخرى يعاودون تن�صل 
�لدين منها كجرمية.. وهم حمقون يف ذلك لأنها مل ’تذكر يف 
�ي من �لآيات �لقر�آنية �لكرمية.. ولكنهم ’يخفون بل ويتن�صلون 
من دورهم �لفقهي يف تف�صري �لآيات يف لغة حتري�صية متنا�صني 
ومتجاهلني لقوة كلمتهم �ملكرره يف �لتاأثري على �لوعي وبرجمة 
�لعقل و�لتحكم يف �ل�صلوك �لفردي. بحيث تتناق�ص �لتف�صري�ت 
عنفية  جمتمعية  لثقافة  وت��ع��زز  �ل��رح��ي��م  �لإل��ه��ي  �ملق�صد  م��ع 
�صلبية تتناق�ص مع �ملبادىء �لإن�صانية و�لقيم �لعاملية.. بدلآ من 

�لإرتقاء �لإن�صاين �لذي نحن �أحوج ما نكون �إليه... 
�لإ�صلمية  �ل�صريعة  تغطي  �أن  ب�����ص��رورة   """ تف�صريهم  ي��ب��د�أ 

�مل��ج��ال �ل��ذ�ت��ي و�حل��ي��وي ل��ل��ف��رد و�لأ����ص���رة و�مل��ج��ت��م��ع و�ل��دول��ة، 
على  مرتكزة  وقانونها.  �ل�صريعة  نظام  يتاأ�ص�ص  �لإط��ار  هذ�  ويف 
�لأوليات �لعقلية، وبها يعرف �لإن�صان يف د�خله ميز�ن �لعدل... 
من  �حلق  متييز  يف  �لفا�صل  �مل�صدر  هي  �لربانية  �ل�صريعة  و�أن 
�لباطل، و�خلري من �ل�صر، و�حل�صن من �لقبيح """.  ردي على 
لل�صرف يدخل  و�لإنتقام  �لعار  بغ�صل  بالإدعاء  �لقتل  ذلك.. هل 
بالعدل  �لإح�صا�ص  �لفرد  ’يعطي  بحيث  �لعقلية  �لأول��وي��ات  يف 
علينا  ’يحتم  و�لع�صر  �لزمان  تغرّي  �إن  جرميته..  يرتكب  حني 
�لإعتبار  يف  �آخ��ذي��ن  �لربانية  �ل�صريعة  ه��ذه  وتطوير  مر�جعة 
�ل���غ���ف���ر�ن.. و�ل����ع����دل..  ثم  ���ص��ف��ات �هلل �حل�����ص��ن��ى وع��ل��ى قمتها 
ُم��وؤِْم��ًن��ا  َي��ْق��ُت��ْل  "َوَمْن   .. �لآي��ت��ني..  م��ن خ��لل  للتاأكيد  ي��ع��ودون 
َب �هلَلّ َعلَْيه َوَلَعَنه َو�أََعَدّ  ًد� َفَجَز�وؤُه َجهَنُّم َخاِلًد� ِفيها َوَغ�صِ ُمَتَعِمّ
قتل  جرمية  و�صف  يف  مبا�صرة  تقع  ""و�لتي  َعِظيًم  َع��َذ�ًب��ا  َل��ه 
�لنف�ص  حفظ  �لأول  �لإلهي  �ملق�صد  مع  تتنا�صب  و�لتي  �ل�صرف 
�لب�صرية.. ولكنهم يعودو� ليقولو� �لآية »ول تقتلو� �لنف�ص �لتي 
حرم �هلل �إل باحلق« وربطو� هذ� �حلق و�لذي من �مل�صتحيل �ن 
 – �لفقهاء  تف�صري  ح�صب  وح�صب  وج��ل..  عز  �هلل  مق�صد  يكون 
�لب�صر هو �إباحة �لق�صا�ص ووجوبه �إذ� كان �لقتل حلق. وف�صروة 
ب��ع��ورة..  وو�صفها  �لأن��ث��ى  قمع  يف  م�صلحتهم  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 
�لثقافة  ولإ���ص��اع��ة  ب��اأن��ه  �هلل..  بكلم  مرتبطة  قد�صية  و�أع��ط��وه 
�لأ�صمى  �ل��ه��دف  وه��و  �ل��ع��دل  ولتحقيق  �ل�صحيحه  �لإ�صلمية 
ملقا�صد �ل�صريعة �لإ�صلمية فاإنه يجب �حلفاظ على �ل�صرور�ت 
�خلم�صة �لتي يحافظ عليها �لإ�صلم.. و�إتفق �لفقهاء �لذكور - 
 � �لدين  حفظ  �ملقا�صد..:  هذه  حتديد  على  بينهم  فيما  �لب�صر 
 .....� �مل��ال - حفظ �لعر�ص  � حفظ  � حفظ �لعقل  حفظ �لنف�ص 
ورّوجو� لثقافة �حلق يف �لعنف و�لقتل.. وحللو� وبررو� و�أعطو� 
�لثقافة..  لهذه  �ملجتمع  وبقبول  �مل����ر�أة..  بقتل  للرجل..  �حل��ق 
وللم�صرع �خلوف من تغيري �لعقوبة لأنها كلمة �هلل.. و�هلل برىء 
منهم ومن تف�صري�تهم �لب�صرية..  نعم �حلق وجود �أ�صيل يف خلق 
قتلو�  ولكنهم  �لفرد.  �صمري  ي�صكل  �لذي  وهو  و�لإن�صان،  �لكون 
�ل�صمري  وقتلو�  �ل��ق��ت��ل..  ل��ه جرمية  ب���ررو�  ح��ني  �ل�صمري  ه��ذ� 
�ملجتمعي.. حني �إعترب �ملجتمع هذ� �لقاتل – �لذكر بطلآ ورمز� 
حلماية �أخلق �ملجتمع �مل�صلم.. وهو ما ’ي�صكل تناق�صا و��صحا 
و�صريحا بني �جلرمية وبني �لأخ��لق.. بحيث خلقو� �إ�صطر�با 

و�صرخا كبري� يف مفهوم �حلق. و�لتحليل و�لتحرمي... مبا ي�صكل 
�لرجل  مل�صلحة  عملت  وكلها  كب�صر.....   �إن�صانيتنا  على  خطر� 
�لذكر �ملت�صلط لتخلق �إرتباطا وثيقا بالفكر �لت�صلطي عل �ملر�أة 
و�لذي قننه �لفقهاء مرة �أخرى يف فقه �لولية على �ملر�أة و�لذي 
�ل��ذك��وري  بالفكر  ترتبط  �ملجتمعية  �لثقافة  م��ن  ج���زء�  �أ�صبح 

�لت�صلطي عليها..
�لقتل..  جرمية  لتحليل  جديد�  ’بعد�  �ل��ذك��ور  �لفقهاء  �أ���ص��اف 
هذه  خ�صائ�ص  "" م��ن  �أن  على  �أك����دو�  ح��ني  وجمتمعياآ  ف��ردي��اآ 
�لأمة هو �حلر�ص على �ت�صال �لن�صب و�صلمة �لنت�صاب وطهارة 
�أ�صبح هذ� �جل�صد  """وربطوها بج�صد �لأنثى.. بحيث  �لِعر�ص 
’يخل  مم��ا  و�أي  ب��اأك��م��ل��ه..  �لإ���ص��لم��ي  �ملجتمع  ن��ق��اء  وزر  يحمل 
كر�مة  على  وع����دو�ن  �لأخ��لق��ي��ة..  للقيم  منافيا  �ل��ن��ق��اء  ب��ه��ذ� 
فقهية  ملر�جعة  ما�صة  بحاجة  نحن  نعم  و�مل��ج��ت��م��ع...   �لأ���ص��رة 
جمتمع  لبناء  �مل�صرتكة  م�صلحتنا  مع  تتنا�صب  �إن�صانية  وبلغة 
�آمن ي�صمن م�صتقبل �أف�صل.. ي�صرتك يف هذه �ملر�جعة �لرجل 
لتتو�ئم  ذ�تها..  �ل�صريعة  �إط��ار عملية جتديد لأحكام  و�مل��ر�أة يف 
مع مق�صد �لن�ص وهو حفظ �حلياة.. بحاجة لإثبات �إن�صانيتنا.. 
عور�تنا  ف�صح  �ل���ذي  �لع�صر  ه��ذ�  يف  خا�صة  �خل��ال��ق..  ورح��م��ة 
�ملدى خللة لن  �لف�صية.. وهو حو�ر طويل  �ل�صا�صات  على كل 
ن�صتطيع حماية بناتنا وجمتمعنا �إل باأمور ثلثة.. ف�صل �لدين 
عن �لدولة وهو �ملق�صد �لأويل و�لأ�صمى حلماية �لعدل و�مل�صاو�ة 
وربط  �لعقائدية..  �حلرية  على  و�لتاكيد  �مل��و�ط��ن��ني..  كل  بني 
�لدولية حلقوق  و�ملو�ثيق  بالقو�نني  �ل�صخ�صية  �لأح��و�ل  قانون 
�لإن�صان )�ملر�أة و�لرجل ( لتوقيع �أق�صى �لعقوبات على قاتل ما 
’ي�صمى بال�صرف.. و�لثالث تغيري �ملناهج �لتعليمية لتتو�فق مع 
�أي غمو�ص  وب��دون  علنا  ولنعرتف  ب�صر..  لأننا  ه��ذه �حل��ق��وق.. 
�أول من  �أو�صياء علينا.. هم  �أنف�صهم  ول��و�  ب��اأن من  ول مر�وغة 
�أ�صاء لفكرنا.. وهم من �إبتكر هذه �لتفا�صري.. و�أعطو� لأنف�صهم 
ما  ل�صرح  دينيني  م�صت�صارين  �نف�صهم  ول��و�  حني  دينية  قد�صية 
غم�ص من مفاهيم وعقائد و�أحكام.. ب�صرية غري ملزمة ولي�صت 
و�صعت  مقد�صة  �صلطة  �إىل  �ل��زم��ن  مب���رور  ح��ول��وه��ا  مقد�صة.. 
نف�صها فوق �لب�صر.. حّرمت مناق�صة �أفكارها �أو نقدها.. وجعلتنا 
بل  �لبع�ص..  بع�صا  ونقتل  نتخبط  ور�ئهم  ي�صري  �أعمى  قطيع 

ب�صر ول ب�صرية.

سقوط الشرف في تفسيرات الفقهاء

أحوال مصر وأهوال مصريين



العراقية - متابعة

الذي اقامته الأمانة العامة للمزارات ال�شيعية يف العراق وعلى 
العديد  ت�شمن  ,ال��ذي  ال�شرف  النجف  الثقايف يف  الق�شر  قاعة 
مت  امل���ؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف  ال�شعرية  والق�شائد  املهمة  الكلمات  م��ن 
دعما  الثقايف  للم�شهد  قدمت  والتي  املهمة  ال�شخ�شيات  تكرمي 
عام  مدير  تكرمي  .ومت  اجلديد  العراق  ب�اقع  للنه��ض  وجهدا 
بدرع  املندلوي  عقيل  ال�شتاذ  العامة  الثقافية  العالقات  دائ��رة 
الثقايف  امل�شهد  وامل�ؤثر يف تط�ير  الفاعل  ل��دوره  المانة تكرميا 

املحافل  يف  العراق  بثقافة  للتعريف  الكبرية  وجله�ده  البلد  يف 
للمزارات  العامة  الأمانة  اقامته  العاملي.الذي  وامل�شهد  الدولية 
ال�شيعية يف العراق وعلى قاعة الق�شر الثقايف يف النجف ال�شرف 
,الذي ت�شمن العديد من الكلمات املهمة والق�شائد ال�شعرية ويف 
ختام امل�ؤمتر مت تكرمي ال�شخ�شيات املهمة والتي قدمت للم�شهد 
ال���ع���راق اجل��دي��د .ومت  ب���اق��ع  ال��ث��ق��ايف دع��م��ا وج��ه��دا للنه��ض 
تكرمي مدير عام دائرة العالقات الثقافية العامة ال�شتاذ عقيل 
املندلوي بدرع المانة تكرميا لدوره الفاعل وامل�ؤثر يف تط�ير 
امل�شهد الثقايف يف البلد وجله�ده الكبرية للتعريف بثقافة العراق 

يف املحافل الدولية وامل�شهد العاملي.

العراقية - متابعة

اأك���د خم��رج فيلم )ب��غ��داد 
ف��ي�����ش��ل  وردي(,  ح����ل����م 
ال��ف��ي��ل��م  اأن  ال����ي����ا�����ش����ري, 
م��ازال داخل خمازن دائرة 
ال�����ش��ي��ن��م��ا وامل�������ش���رح منذ 
16 �شهرا, لفتا اىل انهم 
وج���د  ب��ع��دم  يتحجج�ن 

مهرجان كبري لعر�شه.
"فيلم  اإن  اليا�شري  وق��ال 
ل  وردي(  ح���ل���م  )ب����غ����داد 
زال حبي�ض خم��ازن دائ��رة 
ال�شينما وامل�شرح منذ 16 
���ش��ه��را, ب��ح��ج��ة ان��ه��م لن 
يعر�ش�ا الفالم ال �شمن 
مهرجان كبري, ولنهم ل 
ميلك�ن ميزانية لتنظيم 
���)ي��ك�����ش��خ���ن  امل���ه���رج���ان ل

به(", مت�شائاًل "متى يغادر الفيلم زنزانة احلجز".
الفالم  عر�ض  اي�شا  رف�شت  وامل�شرح  ال�شينما  "دائرة  اأن  واأك��د 
"ي�ؤ�شفني  الق�ل  امل�لت", ما�شيا اىل  العراقية يف �شينما احد 

ان ل ا�شتطيع تلبية رغباتكم بعر�ض الفيلم احلبي�ض".
فاحت  وردي  "حلم  رواي���ة  اىل  ا�شتنادا  الفيلم  ف��ك��رة  واقتب�شت 
البط�لة  دور  واأدت  ه��ادي,  مي�شل�ن  العراقية  الل�ن" للروائية 

فيه الفنانة هند كامل وعدد من املمثلني ال�شباب.
ي�شار اىل اأن فيلم )بغداد حلم وردي( وعدد من الفالم الروائية 
�شمن مهرجان  لعر�شها  ام���ال طائلة  لها  الخ��رى خ�ش�شت 
بغداد عا�شمة الثقافة العربية, لكنها مل تعر�ض خالل املهرجان 

الذي اختتمت فعالياته يف �شباط املا�شي 2014.
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العربي  األدب  عمالق  وفاة  ذكرى  لنا  ليحمل  أكتوبر  شهر  دائما  يأتي 
ومؤسس مدرسة السرد الفريدة المعاصرة ) طه حسين( الذي رحل عن 
عالمنا  عام 1973، في ثنايا احتفاالت مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة 

عن عمر ناهز الخامسة والثمانين من رحلة حياته المديدة.
وط���ه ح�شني م��ن ذل���ك اجل��ي��ل امل������ش���ع��ي 
النطاق  يف  الإبداعية  نتاجاته  الذي ُمتثل 
ال��ن��ري امل�����ش��رود ق��ي��م��ة ف��ري��دة وم���ائ���زة , 
فقد رمى ببذور كتاباته يف بح�ر ومرا�ض 
عديدة , فكتب يف الرواية والق�شة كما كتب 
يف ال�شرية وحديث الذات , واأبدع يف حتليل 
, وجتديد اخلطاب  املعا�شر  الفكر  ق�شايا 
النقد  , وعاي�ض ق�شايا  والإبداعي  الثقايف 
وا�شتلهمته   , الأرب���ع���اء  ح��دي��ث  يف  الأدب����ي 
جتارب عدة كتجربة اأبي العالء يف احلياة 
والفن , واملتنبي يف اإمارة ال�شعر , وجتارب 
اجلاهليني , ولذا يعترب طه ح�شني من�ذًجا 
القراءة  خ�شًبا ومتجدًدا لختبار مفاهيم 
واأمن��اط��ه��ا , ف��ه��� ح��ال��ة خ��ا���ش��ة وب����ارزة ملا 
وواقعه  تراثه  يف  الع�شري  ال��ق��ارئ  يفعله 
يرف�ض   , ���ش��ىء  ك��ل  يف  النظر  يعيد  حيث 

منظ�مة  مكانها  ي�شتبدل  حتى  امل�شلمات 
اأخ��رى من املبادئ التي تعينه على عر�ض 
ويتحم�ض   , يريدها  التي  بال�ش�رة  فكرته 

لها , ويدافع عنها .
اإىل  واملثقف  القارئ  ما يجذب  اأكر  ولعل 
وفكره  ح�شني  طه  اأدب  لقراءة  ه��ذا  ي�منا 
وم����ؤل���ف���ات���ه ع���ام���ة , ه���� ���ش��ن��ي��ع��ه ال��ف��ن��ي 
متيل  التي   , اخلا�شة  ال�شردية  ومدر�شته 
وال��ب��ن��اء  الق�ش�شي  الأ���ش��ل���ب  تغليب  اإىل 
 , عنده  الكتابة  اأ�شكال  كافة  على  الروائي 
ولقد اأ�شاب املازين حينما اأكد هذه النزعة 

, فقال :
) وه���ل ذك���رى اأب���ي ال��ع��الء واب���ن خ��ل��دون 
؟  متثيلية  ق�ش�ض  اإل  الأرب���ع���اء  وح��دي��ث 
ولكنه   , حر  علمي  بحث  اجلاهلي  والأدب 

على هذا رواية ممتعة ( .

وميل طه ح�شني اإىل الكتابة بروح القا�ض 
اأن  , ه�  , ل�شبب ب�شيط  كان اجتاه�ًا فارقا 
الرواية يف زمنه , ويف اإرها�شات اإبداعه لها 
, مل تكن ذات وج�د م�ؤثر باملعنى احلقيقي 

الهيمنة  ل��ه��ا  ي��ك��ن  ومل   , الآن  ل���ل���رواي���ة 
ذلك   , ال��راه��ن  ك�قتنا  والغالبة  اخلا�شة 
املثال  �شبيل  – على  كتابته  اأن  تذكرنا  اإذا 
– ل�شرية الر�ش�ل ) �شلى اهلل عليه و�شلم 

وباآلياتها  الق�شة  بتكنيك  �شاغها  والتي   )
وخ���ا���ش��ه��ا وع��ق��ده��ا , يف ك��ت��اب��ه اخل��ال��د 
)ع��ل��ى ه��ام�����ض ال�����ش��رية ( ك��ان��ت يف مطلع 

الثالثينيات من القرن املن�شرم .
ال�����ش��رد تت�شح  وم���در����ش���ة ط���ه ح�����ش��ني يف 
ال��ف��ري��د )الأي����ام ( ال��ذي  ب��ج��الء يف كتابه 
انتهج فيه منهج ال�شتقراء الذاتي لرحلة 
عمره , م�ظف�ًا الطاقة احلكائية املتجددة 
ب���ني ع��ف���ي��ة الأداء  ب�����ش��ك��ل ي��ج��م��ع  ع���ن���ده 
ال�عي  درج��ات  درج��ة من  ومبا�شرته على 
, وبني طبيعة البناء الأ�شل�بي اخلا�ض به 
, وال��ذي مال فيه كثرًيا اإىل نطاق الربط 
مب�شاحات  الدفع  وبني  لغةالعرتاف  بني 
ال�شرد  ف���راغ���ات  حت���رك  كخلفية  اخل��ي��ال 
اإىل  ال��ش�ل  بذلك  م�شتهدف�ًا   , ومتل�ؤها 
���ش��ي��اغ��ة ج��ام��ع��ة م��ائ��زة لأ���ش��ل���ب��ه يف ه��ذا 
ال�شياغة  فكانت   , خا�شة  ب�شفة  الكتاب 
كتاباته  بقية  فارقا عن  فيه متثل حم���را 
ذلك  اأن  وي��ب��دو   , الن�شية  ال�����ش��رية  ف��ن  يف 
ن����اجت م���ن ت���اأث���ره وا���ش��ت��ف��ادت��ه ك���ث���رًيا من 
قراءاته لروائع الأعمال العاملية يف ال�شرية 
الفرن�شي مثل  الأدب  , وخا�شة يف  الذاتية 
) اع��رتاف��ات ( ج��ان ج��اك رو�ش� يف القرن 
الثامن ع�شر , وال�شري الذاتية لألفريد دي 

م��شيه يف القرن التا�شع ع�شر ,

في ذكرى رحيل العميد الحادية واألربعين..

 السـرد  الروائـي عنـد طـه حسيـن
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فيصل الياسري: فيلم )بغداد حلم 
وردي( حبيس مخازن وزارة الثقافة

137 كتاًبا إهداًء لمكتبة اإلسكندرية 
من أصدقائها في 7 دول

اضــــاءات

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

بدت  ايامنه امتر ابليالك
ومدري ا�شل�ن هم مرات تن�شاك

وج ياويل ياعني 
وين احبانه وين 

اعذرين احبابنه وين 
اعذرين حبيبي .. احنه انرتجاك

 ****
بدت ايامنه امتر وانته بالغيب

و�شعر الرا�ض بعدك طرزه ال�شيب 
العمر بعدك �شفينه ودنية تغريب

ونرجه امن الزمن ... يجمعنه وياك
 ***

بدت ايامنه لطعم لل�ن
وظلت �شاهرة وياك العي�ن

الدنيه اتغريت واتغري الك�ن
�شمعة بيت لاليام ردناك

كلمة في قصيدة
حسن الخزاعي

االمانة العامة للمزارات الشيعية تكرم المندالوي خالل مؤتمرها العلمي في النجف االشرف

مثل �شي�ي امل�شه بعطره و�شذاه
حبح .. حبه  وكطره .وكطره

وبالر�شم ط�ل خلك بيج الله
�ش�ر اعي�جن م�اين

وبيها عاف الليل ن�مه وذب غطاه
من بعيد انتي جميلة !!
من قرب انتي جميلة !!

**********
واكفه .. مت�شني حل�ه 

واحلل� وجهه يبني من كفاه
اعي�ين ماتكذب عليه 

الع�شل مي ال�شاره 
جدي منج .. ك�شر كلبج 

واخذ من خذج حاله 
اهلل .. اهلل ا�شهل حاله

ال�شكر ماكان مزروع اعله 
ار�ض خ�شبه لل�شكر هاي ال�شفاه

والكلب مدري �شجاه 
كبل كنت اكدر عليه 

ال�ي اذانه ايخاف مني
وه�شه �شرت ام�شي وراه  

ولحياء يف احلب ..
**********

احبج..
خل يح�شب�ين رجل حن ل�شباه

لن ملفته لالنتباه
�شنه ا�شفافج على ا�شفايف 
ب�شراحه ال�كت م� كايف

اريد ال�شته اي�شري اربع م�ا�شم 
ياح�شن دايف 

واريد الليل �شبع ا�شنني 
واهلل امي�ت الغايف

ل� طال ال�شفر وياج
من روحي اخلدر ينزل على الروؤجلني 

وام�شي اعله اجلمر حايف 
ول�ميت وامر اب�شارع ام�شيناه

ان�شه جنازتي وحترتك اطرايف 
ول� يطفه ال�ش�ه من ال�شبح لليل

عن بيتي تك�ل النا�ض
عنده اكل�ب ماطايف 

�شعفني الزمن لكن اكابر بيج
من �شار النهر دهله ابربيع الغات 

مديتي اديج ورد نبع  �شايف
�شنه ا�شفافئج على ا�شفايف

ب�شراحه ال�كت م� كايف

كاظم اسماعيل كاطع الوكت مو كافي

ميته ال�كت لينه ايع�د
ي�م النح�ض  يغدي ا�شع�د

وحياة رب املعب�د 
كل ل�عتي من فركاك
 *****

افراكك نحل مني اجل�شم
همي اب� �شالك والعزم

زيبك �شرت ماتنلزم 
من عكب ما حلفناك

 *****
خلك ن�شيت احمالفه

 او�شلك لعد غريي �شفه
مالك يخايب بد وفه 
تن�شه العميد الرباك 
 ****
ربيتك ابا ح�شن طرز
علمتك اب�شدر وعجز
كريتك ادرو�ض اللغز
تكره اللغز عالكراك

قراك كل فن وتعب
كلبي دمه اعليك ان�شحب

وياك ميفيد العتب
تن�شه الذي ماين�شاك
 ****

تن�شه اليلج ب�شمك دوم
كلبي ابغرامك مال�م

عيني اهجرت طيب الن�م
ب�ض انت�شبه امللكاك

 ****
ات�شبه وام�شي ابال ر�شد

�شكران �شيعت الي�د
مكدر ال�شاياتك اعد

حيث احلجي �شاع اوياك
 *****

من ك�ن حجيي بال�شخر 
جان اثر او بيه اعترب 
منك تره كلبي انفطر
�شبني بعد ك�ن انهاك

يقلمي ا�شرب دمع خنياب العي�ن 
                    واكتب للجف�نه ابدمهن اكتاب 

واذا ما م�ض ج�اب ول ين�شدون 
                         د�شاكر جثري الهم �ش�ك واعتاب

ا�شبده مام�ض و�شيه وليحن�ن 
                  واجت منهم جثري اجلانت اغياب 

ع�شه املانع �شرور وخري وته�ن
              ول� بينه ال�شرب معي�ب جذاب 

حنني الن�ك بينه وما يحن�ن 
            وجنلب الليل لي�ض و�شنهي ال�شباب 

كبل جان�ا فرد ليله ويعط�ش�ن 
            وجتينه اطرو�ض واحنه الباب بالباب

ك�شه بيل�ل وعد املا يجذب�ن 
             وجزانه ال�شيف �شكته وطرك ا�شهاب

يقلمي ا�شرب �شرب من دمع العي�ن 
             اظنهم لكت الع�شره اويه الجناب  

جف�نه املا تظن بيهم يجاف�ن ... 
           ول جان اجلره حم�ش�بله اح�شاب 

اأجت كلها و�شعنهم م� بال�شع�ن ...
           اتبا�شر نا�ض واحنه الناب على الناب 

معاذ اهلل ابه�اهم ما ي�اف�ن ... 
              ول� بينه ال�شك�ك اته�ج تيزاب 

�ش�يت العامرية و�ش�ك جمن�ن ...
             ت�ش�دن من ه�اها و ابد ما تاب 

يل بنيت حلبنه �شباج و �شريح 
رايدك ب�ض مره وحده 

ات�شري ويايه �شريح 
الدنيه حل�ه ... وما ي�شح يفالن بيهه ال 

ال�شحيح 
حجي اه�اي ا�شمعت منك 
وطلع حجيك م� �شحيح 

كتلي تعبني ه�اك ... ومن�شلب مثل امل�شيح 
و اجلذب حبله ك�شري 

وجم قناع الطاح من وجه القبيح 

و اعرفت كل ما زرعته هب�ب ريح 
و اعرفت ب�ض باحلجي دايف و مريح 

و ادري بالطعنات تكر لليطيح 
و جذب ما �شلب� م�شيح 

اي��ن��ام بال��شع  ي��ح��ط را���ش��ه م��ن  و ك��ل��م��ن 
املريح 

ه�اي ع�شنه ... ه�اي �شفنه 
وما ي�شيح ال ال�شحيح 

وما ي�شري الق�ي يت�جه عله عظام الك�شيح 
وهاي دنيه ... وما ي�شح ال ال�شحيح 

كامل سواري الحسناوي دساكر

كاظم احمد كاظماجمل ضريح

الحاج زاير يمته

ب��ه منظمات  ال���ذي ت�شطلع  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور  امي��ان��ا  
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن   , امل��ج��الت  امل���دين يف ك��اف��ة  املجتمع 
�شن�ف  من  وغريها  والبيئة  والقت�شاد  وال�شيا�شة 
العامة  الثقافية  دائ��رة العالقات  الب��داع فقد نظرت 
اىل  ب��ال��غ  واه��ت��م��ام  ب��اح��رتام كبري  الثقافة   وزارة  يف 
منظمات املجتمع املدين التي تعتمد يف عملها ميزتي 

املهنية وال�شع�ر بامل�ش�ؤولية.
العربية  الثقافة  عا�شمة  بغداد  فعاليات  كانت  وق��د 
جت��رب��ة رائ�����دة وم��ت��م��ي��زة  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ت��ع��اون مع 
دوره���ا يف حتقيق  اي��الء  �شعيد  وعلى  املنظمات  ه��ذه 
التنمية الثقافية ولعلها املرة الوىل يف تاريخ الثقافة 
العراقية التي تنفتح فيه امل�ؤ�ش�شة الثقافية الر�شمية 
ممثلة ب�زارة الثقافة مبنظمات املجتمع املدين وتقدم 

كل ا�شكال الدعم املايل وغريه .
وق��ال��ت م��دي��رة ق�����ش��م امل��ن��ظ��م��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دائ���رة 
ان  عريبي   ح�شني  وداد  العامة  الثقافية  ال��ع��الق��ات 
للدائرة ما يقارب من 130 منظمة م�شجلة اعتمدت 

وف���ق ال��ي��ات معينة ح��ددت��ه��ا ل��ق��ب���ل ال��ع�����ش���ي��ة وق��د 
ون�شاطها  فاعليتها  ح�شب  اق�شام  ث��الث  اىل  �شنفت 
ال��ث��ق��ايف وم����دى ت��اث��ريه يف امل��ج��ت��م��ع وت���ا���ش��ل��ه��ا مع 
الدائرة وهي املنظمات املا�شية الفاعلة جدا يف العمل 
الثقايف وهي ما يقارب من 40 منظمة يك�ن ن�شاطها 
املنظمات  ب��اق��ي  وه��ك��ذا  ال��ع��ام  ط����ل  وع��ل��ى  م�شتمر 
الذهبية والف�شية التي تك�ن اقل فاعلية يف ن�شاطها 
املتاحة  ال��شائل  مبختلف  تن�شيطها  اىل  ن�شعى  التي 
خ�ش��شا  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  خل���دم���ة  وت���ج��ي��ه��ه��ا 

واملجتمع العراقي عم�ما .
متميز  دور  الثقافية  للمنظمات  ان  عريبي  وا�شافت 
بها  مير  التي  الراهنة  الظروف  مع  وتفاعلها  وكبري 
ق�شية  باعتبارها  النازحني  اأغ��اث��ة  يف  �شيما  ل  البلد 
ه��ذه  ع��ب���ر  بغية  ال���ط��ن��ي  ال��ت��ك��ات��ف  وط��ن��ي��ة تتطلب 
املرحلة ال�شعبة ودعمهم حيث مت دعم ما يقارب من 
25 منظمة خالل العام اجلاري مبتابعة مبا�شرة من 

قبل ق�شم املنظمات الثقافية .

املديرة  الهيئة  ع�ش�  ت�ن�شي.  وروائ���ّي  قا�ّض  ه�   
لحّت����اد ال��ك��ّت��اب ال��ّت���ن�����ش��ّي��ني, ورئ��ي�����ض ف���رع احّت���اد 

الكّتاب الت�ن�شيني بقف�شة.
ح�شل على ج�ائز عديدة منها:

ة الق�شرية 1989. جائزة الطاهر احلّداد يف الق�شّ
 )1999( الّتحكيم  الّذهبي جائزة جلنة  الك�مار 

عن جممل اأعماله الّروائية.
الك�مار الّذهبي لأف�شل رواية ت�ن�شية 2003 عن 

رواية وراء ال�ّشراب قليالً.
ج��ائ��زة امل��دي��ن��ة ل��ل��ّرواي��ة 2004 ع��ن رواي���ة جم��ّرد 

لعبة حّظ.
جائزة القد�ض الكربى للق�شة الق�شرية / اأب�ظبي 

2010
الإ�شدارات:

للن�شر  �شامد  دار  ق�ش�ض,   � واقفاً  مي���ت  النخل   �
1989

� اخلبز املر � ق�ش�ض, نف�ض الدار �شنة 1990
� الدراوي�ض يع�دون اإىل املنفى � رواية ريا�ض الري�ض 

بريوت لندن 1992

� القيامة الآن � رواية , دار احل�ار �ش�ريا 1994
� رجل حمرتم جداً � ق�ش�ض, دار �شحر 1995

� �شبابيك منت�شف الليل � رواية 1996
� وراء ال�شراب قلياًل � رواية,2002

� اأ�شرار �شاحب ال�شرت � رواية 2002
� جمرد لعبة حظ � رواية, 2006

منازل الكالم - جمم�عة ق�ش�شّية, عام 2009

منظمات المجتمع المدني
واحة خصبة لالبداع الثقافي

ابراهيم درغوثي )1955(

العراقية - متابعة

وزارة  يف  الهند�شية  ال�����ش���ؤون  ق�شم  يف  الفنية  ال��ك���ادر  اأ���ش��رف��ت 
الفنية وجتهيزها  تاأهيل و�شيانة امل�شاهر  الثقافة على م�شروع 
وذات  بال�شهر  امل�شتخدمة  والف����ران  وامل��ع��دات  املكائن  ب��اأح��دث 

تكن�ل�جيا حديثة ومتط�رة.
اأن الق�شم الهند�شي  واأف��اد م�شدر  يف وزارة الثقافة فائز حن�ن 
التابع لل�زارة وبالتعاون مع دائرة الفن�ن الت�شكيلية اأ�شرف على 
تاأهيل م�شروع امل�شاهر الفنية وجتهيزه باأحدث املكائن واملعدات 

والفران امل�شتخدمة بال�شهر وذات تكن�ل�جيا حديثة ومتط�رة 
, فيما اأو�شح اأن امل�شروع ادرج يف كرا�ض امل�شاريع الهند�شية ال�شادر 

م�ؤخراً عن ال�زارة .
واحدة  تعد  التي  الربونز  م�شاهر  �شمل  التاأهيل  اأن  اىل  واأ�شار 
من املن�شاآت املهمة ويتم فيه �شب واإنتاج معظم العمال الفنية 
الربونزية امل�ج�دة حالياً يف بغداد واملحافظات الخرى , م�ؤكداً 
ان العمل م�شتمر لعمار البنية وتاأهيلها لإعمال �شنع التماثيل 
الفنية  التحف  ل�شنع  معماًل  وان�شاء  الخ��رى  الفنية  والإعمال 
من  وغريها  بغداد  العا�شمة  و�ش�ارع  �شاحات  يف  ت�زيعها  امل��راد 

املدن .

تأهيل المصاهر البرونزية الفنية في وزارة الثقافة

العراقية - متابعة

اأ�شدقاء  من  مكتبًيا,  وع��اًء   137 الإ�شكندرية,  مكتبة  ت�شلمت 
املكتبة الدوليني, من دول ال�ش�يد واإجنلرتا وه�لندا والفلبني 
و�ش�ي�شرا واإيطاليا ووليتي كاليف�رنيا وميني�ش�تا الأمريكيتني, 

و�شملت الإهداءات خمتلف اجل�انب املعرفية والعلمية. 
اأ���ش��دق��اء املكتبة, م��ن ولي��ت��ي )ميني�ش�تا  اإه����داءات  وق��د ج��اءت 
وال���ت���اري���خ,  الأدب  الأم��ري��ك��ي��ت��ني, يف جم����الت  وك��ال��ي��ف���رن��ي��ا( 
بالإ�شافة اإىل املجم�عة املهداة من اأ�شدقاء املكتبة باإجنلرتا يف 

جمال حق�ق املراأة وال�شيا�شة والعل�م وجمالت اأخرى.
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�أكرث  تكون  �أن  فحاول  �حلمل،  مولود  يا  �ليوم  عنو�نك  هو  �لك�سل 
ن�ساطا، وال جتعل عقلك يفكر يف �أمور �أخرى ال د�عي لها، يف فرتة 
يف  م�سغوطا،  �ستجعلك  �لتي  �ملو�عيد  من  �لكثري  لديك  �لظهرية 
فرتة ما بعد �لظهر تبد�أ باال�ستعد�د للم�ساء فلديك ليلة لن تن�سى؛ 

وذلك جلاذبيتك �لتي ال تقاوم من �جلن�س �الآخر.

�مل��ز�ج��ي��ة  ت�سيبك  ق��د  �أع��م��ال��ك،  دع���م  ع��ل��ى  وم��ن��ك��ب��ا  ن�سيطا  ت��ب��د�أ 
لكن  �إعجابك،  ينل  �أم��ام��ك ومل  ح��دث  الأم��ر  �ل�سباح  يف  و�لع�سبية 
لن يطول بك هذ� �الأمر فعند �لظهرية خرب �سار قد يجعلك تطري 
�ملالية يف  �أو�ساعك  �نتبه على  �الأج��و�ء حولك،  فرحا، ويح�سن من 

فرتة �مل�ساء؛ الأنك م�سرف �إىل درجة كبرية.

�أّي �سخ�س حولك، وبخا�سة زمالءك  �ليوم لن تطيق �حلديث مع 
حاول  �ل�سيء،  بع�س  وعدو�نيا  م�ساك�سا  �سريونك  �لذين  �لعمل  يف 
�خلروج من �لعمل يف فرتة �لظهرية لكي ال تتو�جه مع �أحد، ولكي 
�مل�ساء يلغى موعد لك مّما  �أن حت��دث، يف  �لتي ميكن  �مل�ساكل  تقلل 
يثري ع�سبيتك �أو قد حتدث بع�س �الأحد�ث �لتي لن تنال �إعجابك.

يا  �ليوم  ه��ذ�  لو�سعك  �الأف�سل  هي  �جلملة  ه��ذه  توتر"  "عامل 
غري  يجعلك  ك��ل��م��ات��ك  ي��ر�ف��ق  �ل����ذي  فالت�سلط  �جل����دي؛  ع��زي��زي 
َم���ن حت���ب، حت��اول  �أو بعالقتك م��ع  �ل��ع��م��ل  ن��ط��اق  حم��ب��وب �سمن 
مّما  بذلك  تنجح  ال  لكنك  �مل�ساء،  يف  �أ�سدقائك  على  �أم���ور  فر�س 
يجعلك ت�سعر ببع�س �لع�سبية لكنك �ستق�سي وقتا ممتعا بالنهاية.

و�سرتى  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  يف  بالر�س�������������ا  ب��ه  وت�سعر  ر�ئ��������ع  ي������������وم 
�أعمال�������ك  �بت�سامتك عن بعد؛ فاأنت ن�سيط وتريد �إجن�������������از جميع 
�مل�ساء  �لظه��������������ر،  بعد  ما  فرتة  يف  تر�فقك  فال�سغوطات  �ملتاأخرة 
نف�سك  ع��ن  للرتفيه  ت�سعى  ف��اأن��ت  �إل��ي��ك،  بالن�سبة  خا�سة  نكهة  ل��ه 

وت�ستمتع بوقتك.

عاطفي و�ليوم ز�دك عاطفة �أكرث، فاأغلبية مو�ليد �الأ�سد �سياأخذون 
�إجازة �ليوم لالهتمام باأمورهم �لعائلية و�ل�سخ�سية، يوم هادئ يف 
فرتة �لظهرية ويزد�د حركة يف فرتة ما بعد �لظهر، يف فرتة �مل�ساء 
�لليلة مع  ه��ذه  بق�ساء  الإ���س��ر�رك  �لبيت  م��ن  �خل���روج  ع��ن  متتنع 

�لعائلة.

وكاأن  �ل�سباح فقط، وبعد ذلك  فت���������������رة  ه���������ادئ جد�، لكن يف  يوم 
�لدنيا قد فقدت عقلها من حولك و�لعمل لن يرتكك بحالك لكنك 
تعود  �مل�ساء  تريد. يف فرتة  �أن��ت  كما  �الأم��ور  وت�سري  ناجحا  �ستكون 
وتق�سيان  وقتك  من  �الأك��رب  �لن�سيب  ياأخذ  و�حلبيب  هدوئك  �إىل 

ليلة جميلة.

م�����ن �ملوؤك���������د �أنك متحم����������س جد� هذ� �لي��������وم، وت�سحو مبت�سم الأن 
�ل�سب�����������اح وحتى فرتة  تنتظرك منذ  �لر�ئع��������ة  �الأمور  �لكثري من 
ما بعد �لظه�����������ر، لكن بعد ذل���������ك تهد�أ �الأمور ب�سكل يجعل �لكاآبة 
لكنها  َمن حتب  ليلة هادئة مع  تق�سي  �مل�ساء  قلبك. يف  �إىل  تدخل 

تعجبك.

و�ل�سرعة  بالع�سبية  نهارك  وتبد�أ  يا عزيزي،  �الأعمال  ت��زد�د عليك 
�لظهرية قد ال  ف��رتة  �أم��ام��ك، يف  �ملرت�كمة  �الأع��م��ال  لالنتهاء من 
تتمكن من �إقناع رئي�سك يف �لعمل بوجهة نظرك مّما يزيدك توتر�، 
يف �مل�ساء تتح�سن �أو�ساعك وتلتفت �إىل �أمورك �لعائلية و�ل�سخ�سية، 

ليلة جيدة لق�سائها مع �لعائلة.

�ل��ع��ذر�ء،  ب��رج  يا عزيزي  تعي�سه  كنت  �ل��ذي  �لكابو�س  �نتهى  �أخ��ري� 
فاليوم تالحظ �لفرق وبخا�سة �أنك تبد�أ نهارك بابت�سامة عري�سة 
ون�ساط، �الأعمال هي �الأكرث ��ستفادة من �سخ�سيتك والإنهاء �أعمالك 
�ملرت�كمة، �أنت �أكرث �الأبر�ج تفاوؤال هذ� �ليوم فجّرب حظك يف �مل�ساء 

فقد تربح مبلغا ال باأ�س به.

�نتبه على �أفعالك يا �سديقي �لقو�س فال جتعل تهورك يقودك �إىل 
نهايات مغلقة، ففي �لظهرية قد تتهور يف ت�سرف تندم عليه ندما 
قويا، وبخا�سة ما يخ�س �لعمل، �أما يف �مل�ساء فتنتظرك ليلة جيدة 
قد تكون مكتئبا يف �أولها، لكن �الأو�ساع تتح�سن يف �لنهاية و�لف�سل 

يف ذلك �إىل �أ�سدقائك �أو حبيبك.

�لنف�سية  فال�سغوطات  �حل��وت؛  مولود  يا  ي�سرك  ال  قد  حزين  يوم 
و�لتفكري و�مل�ساكل، كلها عو�مل �ستتكفل باإف�ساد نهارك من �ل�سباح 
�لظهرية  فرتة  يف  و�ل�سغوطات  �الأعمال  من  �لكثري  لديك  �لباكر، 
وما بعدها. �لهدوء يخّيم حولك يف فرتة �مل�ساء مّما يخّيب �آمالك 

باخلروج لق�ساء وقت ممتع.
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قالوا في العتاب
�ل�سديق �لذي ت�سرتيه بالهد�يا �سوف ياأتي يوم وي�سرتيه غريك.

*****
�ل�سر يف كونك �سخ�ساً مثري� للملل، هو �أنك تقول كل �سي.

*****
كرثة ح�سادك �سهادة لك على جناحك

*****
�إننا نطيل �لكالم عندما ال يكون لدينا ما نقوله.

*****
ر�أيك بنف�سك �أهم من ر�أي �الآخرين فيك.

*****
�الأم تاأمل �أن جتد الإبنتها زوجا �أف�سل من �أبيها وتوؤمن باأن ولدها 

لن يجد زوجة مثل �أمه.
*****

ُ�ك د�ئماً عن نف�سك دليل على �أنك ل�ست و�ثقاً منها. حتُدث��
*****

يجب �أن تكون عندنا مقربة جاهزة لندفن فيها �أخطاء �الأ�سدقاء.
*****

من يحتمل عيوبي �أعتربه �سيدي ولو كان خادمي.
*****

�إ�ساءته  تن�سى  �أن  عنك،  �مل�سيء  �إ�ساءة  لدفع  �الأ�سباب  �أعظم 
�إليك

كلمات متقاطعة

�سوكي  ونيت من  مو من مر�س 
�ل��ك��م ل��و ب��ي��دي �ح���ط �ل����روح مي 

باب �هلكم
*****

چانت �لورده تبو�س حتى �ملنايه
ه�سه �لورد لوطاح ينزل �سظايه

*****

�ل����روح جا�سو�سه  ب�����س  �ن���ت  زي���ن 
�ليه

�نه �حلو��س وياك �سدن عليه
*****

ما�سل بعد يلنا�س �ي �سي حقيقي 
�لتفت للحيال �لكاه �سديقي

*****

ل��ل��خ��وة �م�����س��ي ���س��ن��ن و�گط����ع 
م�سافات

ب�س خوة �لعبا�س كل خوة هيهات
*****

�أخ��ذ  منه  ب�سيف  وكتي  ذلني  ل��و 
�أبغي�س و  �أد�س  �حليف و بعيونه 

كول �أ�سبع �أب�سيف

sms

ي��وم  ك��ل  ننميها  �ل��ت��ي ال  �مل��ع��رف��ة 
ت��ت�����س��اءل ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم . )مثل 

�سيني(
*****

ي��ه��رم �الإن�����س��ان ح��ن يتوقف عن 
�لتطور و �لتقدم. )روزفلت(

*****
 �لنحلة �لعاملة لي�س لديها وقت 

للحزن. ) ويليام بليك( 
*****

ب��ال عمل ع��بء ال يحتمل.  ح��ي��اة 
)نابليون بونابرت(

*****
�ل�سعيف  و  يعمل  �ل��ق��وي  �ل��رج��ل 

يتمنى. ) برنارد�سو(
*****

م��ن ق���ال ال �أق����در ق��ل��ت ل��ه ح��اول 
وم��ن ق��ال ال �أع��رف قلت له تعلم 
ومن قال م�ستحيل قلت له جرب 

. )نابليون بونابرت(

*****
�ف����ع����ل م����ا مي���ك���ن���ك مب����ا مت��ت��ل��ك��ه 

حيثما تكون. )روزفلت(
*****

�إمنا ي�ستدل على عقل �ملرء وخلقه 
بعمله. ) غو�ستاف لوبون(

*****
�أعطاهم  ���س��وء�ً  بقوم  �هلل  �أر�د  �إذ� 
�الإم��ام  �لعمل. )  �جل��دل ومنعهم 

�الأوز�عي(

بن  �سعود  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  عزل   -  1964
عبد  ب��ن  في�سل  �الأم����ري  وتن�سيب  ���س��ع��ود  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 

�لعزيز �آل �سعود ملًكا.
يف  ف����ورد  ج���ري�ل���د  ع��ل��ى  ي��ف��وز  ك���ارت���ر  ج��ي��م��ي   -  1976

�نتخابات �لرئا�سة �الأمريكية.
و�سدور  بغد�د  يف  �لعربية  �جلامعة  قمة  عقد   -  1978
�لعربية  �جلامعة  مقر  ونقل  م�سر  ع�سوية  بتعليق  ق��ر�ر 
�تفاقية  م�سر  توقيع  عقب  وذل��ك  تون�س  �إىل  �لقاهرة  من 

كامب ديفيد لل�سالم مع �إ�سر�ئيل.

ق��ر�ًر�  يوقع  ريغان  رونالد  �الأمريكي  �لرئي�س   -  1983
يعترب فيه عيد ميالد مارتن لوثر كنج عيًد� وطنًيا �سنوًيا 

يف �لواليات �ملتحدة حتت ��سم يوم مارتن لوثر كنج.
حكم  يتوىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ   -  2004
ب��ع��د وف���اة و�ل����دة �ل�سيخ ز�ي���د ب��ن �سلطان  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 

�آل نهيان.
و�الأذري  �سركي�سيان  �سريج  �الأرمني  �لرئي�سان   -  2008
حل  �إىل  للتو�سل  �تفاًقا  مو�سكو  يف  يوقعان  علييف  �إل��ه��ام 

�سلمي الأزمة �إقليم ناجورنو كار�باخ.

1911 - �أودي�سو �إليتي�س، �ساعر يوناين حا�سل على 
جائزة نوبل يف �الأدب عام 1979.

م�سري. ممثل  �سرحان،  �سالح   -  1923
م�سري. وممثل  �أوبر�  مغني  كامي،  ح�سن   -  1936

�إ�سبانيا. ملكة  �سوفيا،  �مللكة   -  1938
هندي. ممثل  �ساروخان،   -  1965

بر�مج  وم��ق��دم  ممثل  �ل��ن��ج��ا،  �أب���و  خ��ال��د   -  1966
م�سري.

�أمريكي. ممثل  �سومير،  ديفيد   -  1966
ياباين. �سوتي  �أد�ء  ممثل  �إي�سيد�،  �أكري�   -  1967

1981 - حيدر عبد �الأمري، العب كرة قدم عر�قي.
م�سري. ممثل  خفاجة،  هادي   -  1995

اليوم  في التاريخ          2 تشرين الثاني - نوفمبر

مواليد هذا اليوم      2 تشرين الثاني - نوفمبر

لغز في صورة
على  �لغربية  باك�ستان  جنوب  يف  ومرفاأ  مدينة   -  1

بحر ُعمان 
ر�حلة  �أملانية  – ممثلة   2

– زهر  �لوجوه  قر�ءة  علم  – عك�سها   3
لياًل  م�سى  – عك�سها  – تف�سريية   4

م�سرية  – ممثلة  �أوروبية  – عا�سمة   5
 6 – مدينة �إيطالية – ملكه 

 7 – �الأ�سم �لثاين ل�سحايف لبناين ر�حل 
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 1 – لعبة ريا�سية
– مت�سابهان �إيطايل  – مو�سيقي    2

– �أ�سار�ت �لق�سم  بعدها  ويكرث  تنبيه  – حرف   3
– ركيزة �أوروبية  – عا�سمة   4

�لثمن – غايل  مبعرثة  – �سر�سف   5
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– ي�ساهد �أمن  – ن�سف   7
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أقوال 
وحكم

حركو� عود ثقاب و�حد فقط لكي ت�سبح �لعملية �ل�سابقة �سحيحة ؟؟

عمودي

العراقية - اسماعيل الجميلي

�سارع �ل�ساحلية �ال�سم �لقدمي ل�سارع جمال عبد �لنا�سر �ملمتد مابن �ساحة �ملتحف 
على  �لعر�ق  ورمب��ا  بغد�د  �سو�رع  �أجمل  من  هو  �الأول   في�سل  �مللك  و�ساحة  �لعر�قي 
�ملزهرة   �لدفلى  �أ�سجار  ت�ساهد  �ليمن كنت  �متد�د  جانبه  ، فعلى  �لرغم من ق�سره 
حديد  �سكك  م��دي��ري��ة  منت�سبي  دور  �أ�سجية  �حلقيقة  يف  ت�سكل  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ام  ط���و�ل 
ب  �ل��ب��غ��د�دي��ون  ويخت�سرها  �ل��ب��ا���س��او�ت   بع�س  بع�سها  وي�سغل  �لعر�قية  �حلكومة 
)�ل�سكك ( و�الأ�سيجة عبارة عن �ألو�ح خ�سبية متباعدة مدهونة باللون �الأبي�س وعلى 
جانب �ل�سارع �ل�سمال كانت �أر�س ف�ساء لبناء �ملتحف �لذي و�سع �مللك في�سل �لثاين 
حجر �الأ�سا�س لبنائه وكانت �أر�سه  حتتوي على بع�س �أ�سجار �لنخيل تتو�سطه �سجرة  
وكتلتان  بابل  و�أ���س��د  و�جلميلة  �لكبرية  بو�بته  ت�ساهد  كذلك   ، كبرية   ) نبق   ( �سدر 
�لّلون  �لقريب من  �لقا�سي  �ل�سخر  �لقدر منحوتتان من  ت�سبهان  كبريتان مدورتان 
�الأ�سود �أما يف و�سط �ل�سارع فقد تركت م�ساحة عري�سة على �متد�ده كانت طو�ل �لعام 
ت�ساهد كاأنها ب�ساط من �لورود تتو�سطها �أ�سجار جوز �لهند �لبا�سقة ويف نهاية �ل�سارع 
�لعو�ئل  بع�س  جتل�س  ري   �لع�سا  وعند   ، بغد�د  �إذ�ع���ة  مبنى  يقع  �ليمن  جهة  على 
ت�سميان  �للتان  �لكتلتن  حول  �الأطفال  يلعب  حيث  �ملتحف  م�ساحة  عند  �لن�سوة  من 
�أ�سد بابل فكن  �لن�سوة ين�سجن �الأحاديث عن  ، كما كنت ت�سمع  �ألتمن و�مل��رق  بقدري 
�أغو�ه �ل�سيطان يف حماولته �العتد�ء على �سقيقته فم�سخه �هلل  يقلن عنه باأنه �ساب 
و�سط  �ملنكر، يف  �أن��ه للرتهيب من فعل  �أم  �عتقاد حقيقي  �أع��رف هل هو  �سنما" وال 
�لبيوت  �سكان  �لفالحن ترتبط ب�سد�قات مع  �ملتحف كانت تقيم عائلة من  م�ساحة 
�لقريبة نزورهم عند بع�س �لع�سا ري حيث يقوم �أحد �سبابهم بال�سعود �إىل �لنخيل 
ليجمع �أنو�ع من رطب �لتمر �لذي تختلف �ألو�نه ومذ�قا ته لكنه كله ي�سبه كتلة من 

�لع�سل ، ويف بع�س �الأحاين جنلب منهم �ل�سعف �لياب�س و�لعر�جن كوقود لتنا نري 
�خلبز حيث يوجد على �سطح �أغلب �لبيوت تنور طيني للخبز لكون �لعو�ئل حتتاجه 
�لن�سوة عند �لع�سر ب�سنع �خلبز وك��ان كرب رغيف  ، تقوم  �لعائلة   �أف��ر�د  لكرثة عدد 
�ملتعة  من  التخلو  �خلبز  عملية  وكانت  �مل��ر�أة  مقيا�سا" ل�سطارة  �سكله  وجمال  �خلبز 
و�الحتفالية حيث يجل�س �الأطفال ينظرون �إىل �أمهاتهم �أثناء �خلبز وتعمل �الأمهات 
�ل�ساخنة  �الأرغفة  بع�س  تفت  كما   ) حنونة   ( ت�سمى  �سغرية  �أرغفة  لالأطفال  حينها 
مع �ل�سكر و�لدهن �حلر لتنبعث منها ر�ئحة �سهية جد�" �أما �لدقيق فكانت �لعو�ئل 
�ل�سعف  بيع  ن�سبيا" كما كان  �أهلية �سغرية  �ل��ذي يطحن يف مطاحن  �لقمح  ت�سرتي 
للخبز مهنة ميتهنها �لبع�س يجلبه �إىل �لبيوت وتخزن فوق �ل�سطوح كما كان �لدهن 

�لتي  �ملربيات  ( مثله مثل  �لب�ستوكه   ( �لزير  �لزبد ويخزن يف  �إذ�ب��ة  يعمل من  �حلر 
تخزن يف �لب�ساتيك لف�سل �ل�ستاء �أو لال�ستعد�د ملنا�سبات �الأعر��س �أو ختان �الأطفال 
و�لتهليل  و�لرق�س  �ملو�سيقى  �لباكر مع عزف فرقة  �ل�سباح  حيث يكون �خلتان عند 
و�لتكبري وتقدم �ملربى مع �لقيمر يف �لفطور لل�سيوف كو�جب وعرف �جتماعي البد 
منه و�لتي تكون على �لغالب من �لتفاح �أو �الأجا�س �أو �لليمون �أو لباب ق�سرة �الأطرجة 
�لذي كنت ت�ساهده يف بع�س �الأ�سو�ق �لكبرية منظفة و جاهزة للوزن  و�لتي كان يع�سق 
مربتها �لبغد�ديون وكنت ت�سمع �لن�سوة يطلنب من عطاري �سوق �ل�سورجة نورة �ملربى 
�لتي تغّط�س يف ماءها تفاح �ل�سمال بعد تق�سريه ليعطيه �سالبة وحماية من �لتعفن 
حيث ميتاز هذ� �لتفاح عند نزوله يف مو�سمه �إىل بغد�د ببيا�س �سكله و�سالبته و�سيء 

قليل من �حلمو�سة .
كان �أعد�د �ل�ساكنن بالقرب من �ملتحف قليلة كذلك حركة �الأفر�د وكنا نحن �ل�سبية 
ي�ساهد  ح��ن  �ل�سبية  �أح���د  ي��ن��ادي  وح��ن  و�ل��وح��ي��دة  �ل��ك��ب��رية  �لنبق  �سجرة  نت�سلق  
�سخ�سا" قادما" ) �أجه �سكاك �لقلوب ( نفر عابرين �ل�سارع باجتاه بيوتنا �لتي التبعد 

�سوى ع�سر�ت �الأمتار �ساحكن خائفن .
�ل�سو�رع  عند  تنت�سر  �ملطاعم  وك��ان��ت  م��وج��ودة  �جل��اه��زة  �الأط��ع��م��ة  م�سانع  تكن  مل   
�لرئي�سية يرتادها �لعز�ب و�لقادمن من �ملحافظات وكان من �ملعيب جد�" �أن ت�سرتي 
�لعائلة �لبغد�دية �ملحافظة �لطعام من �ملطاعم وحن ي�ستهي �أحد من �ل�سبية كباب 
�لعو�ئل عيبا"  قد  �ل�سوق ينهر بقوة من و�لدته الأن هذ� �لطلب قد يعني يف عرف 
�لعو�ئل  بنات  �أي�سا" ماتعودته  ومثلها  بيوتهم  يف  �لطعام  اليطبخون  باأنهم  يعرّيون 
وهو غ�سل قدور �لطبخ ب�سوت و�طئ حتى اليظن �جلري�ن باأن هذه �لعائلة قد طبخت  
و�لعيب  �حلياء  �تقاد  هو  ماتعنيه  �أول  �لب�سيطة  �ملو��سع  ه��ذه   ، �لطعام  من  �لقليل 
معاين  لعدة  بكرثة  ت�ستعمل  نا�س  كلمة  وك��ان��ت   ، �سمعتها  مي�س  �أو  ماي�سكل  ك��ل  م��ن 
ومرت�دفات ومن �أهمها كلمة  )نا�س حمولة ( ومن كرثة ماترددت كلمة نا�س حمولة  
بيت  �أه��ل  باأنهم  ت�سورنا  ويف  تعني يف خميلتنا  �أ�سبحت  منذ طفولتنا  م�سامعنا  على 
م�ستور الت�سمع ل�ساكنيه �سوتا" م�سموع على �لرغم من كرثة �ساكنيه و�أن رب �لبيت 
لكنهم حا�سرين  �ملنا�سبات  �لقليل من  �إال يف  الت��رى  بناتهم  و�أن  ح��رة  يعمل يف مهن 
يف كل منا�سبة تتطلب �ل�سهامة و�ملوقف �ملطلوب وكانت بناتهم �لتي ت�سمى �أي�سا" ) 

بنات حمولة ( هن مو�سع �حرت�م وهيبة من �جلميع وكانت بع�س هذه �لبنات يذهنب 
�إىل �ملد�ر�س �سافر�ت لكنهن حن يعدن �إىل �لبيت اليخرجن منه بدون �رتد�ء �لعباءة 
و��ستح�سان للخطبة  وك��ن  مبعث طلب  ك��ربت  �لبنت قد  �أن  �لعباءة معناه  و�رت���د�ء   ،
كزوجات وقبل زو�جهن يكن قد تعلمن كل ما يحتاجه �لبيت و�لزوج ومنها �خلياطة 
و�حلياكة ومهن �أخرى ميكن �أن تعن �لزوج يف �أي ظرف من �لظروف �لقاهرة وكان 
هناك مثل �أو ن�سيحة للبنات تقول ) �أخذي �أبو كار التاخذين �أبو بيز�ر ( و�لكارتعني 
�ملهنة �إما �لبيز�ر فهي �لوظيفة �حلكومية ويق�سدون باملعنى باأن �ملوظف �إذ� ما طرد 
من وظيفته فانه �سي�سقى مع عائلته على عك�س �ساحب �ملهنة �حلرة ، لكن �لعو�طف 
و�حلب �لعذري �ملكتوم �مل�سكوت عنه يف وجد�ن �ملحب حياء"  كان حا�سر�" قد حت�سه يف 

�لكثري من �ملو�قف و�أحيانا" ينفجر بكاء" حن تتزوج �ملحبوبة.  
على  �ل�سبية   بع�س  نحن  جنل�س  كنا  ج��رب  �سالح  �ل�سابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  وف��اة  بعد 
بابل  �أ�سد  متثال  ور�ئنا  ينت�سب  وك��ان  �ملتحف  ف�ساء  نهاية  بالثّيل  �مل��زروع  �لر�سيف 
�لعقد  رج��ل يف  معنا  يجل�س  وك��ان  �ل�سابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  ت�سييع جنازة  روؤي��ة  ننتظر 
�لقامة نحيف �جل�سم  يرتدي بدله" قدميه ويعتمر يف  �لعمر طويل  �خلم�سن من 
ر�أ�سه جر�وية ، وحن قدمت �سيار�ت �ملوكب من ناحية �ساحة جمال عبد �لنا�سر و�لتي 
يهتفون  �لع�سرون  عددها  يتجاوز  تظاهرة  تتبعها  بيكب  �سيارة  على  حممولة  كانت 
بكالم النعرف فحو�ه نحن �ل�سبية نه�س هذ� �لرجل م�سرعا" باجتاه �لتابوت ورفعه 
جنب  يجل�سون  كانو�  �ّل��ذي��ن  �لثالثة  �أو  �ل�سخ�سن  ل��وال  يقلبه  �أن  و�سك  على  وك��ان 
�لنع�س �ّلذين مت�سكو� بالتابوت ر�من بثقلهم عليه ، ��ستمر �ملوكب بامل�سري ومل يتوقف 
با�ستثناء �سخ�س و�حد من �ملتظاهرين مت�سك بهذ� �لرجل وجتمع بع�س �الأ�سخا�س 
للفرجة وكان من بينهم �سرطي طلب منه �ملتظاهر�أن يعتقل هذ� �لرجل وكان يلتغ 
بحرف �لر�ء وهو يقول للنا�س ) �أيثب روحه ( ويق�سد �أن �لرجل ي�ستم �سالح جرب ، 
�ملتجمهرون تدخلو� للم�ساحلة وب�ّسطو� �ملو�سوع وطلبو� �أن يخّلي �سبيل �لرجل وهم 
حينها  �ملو�طنن  كون  �الأهمية  �سيئا" من  الي�ساوي  �ملو�سوع  �أن  د�خلهم  يف  ي�سعرون 
ينظرون �إىل وز�ر�ت �لعهد �مللكي باأنها وز�ر�ت عميلة لال�ستعمار �لربيطاين و�نف�س 
�جلميع �ساحكن ، تخّيل كيف �سيكون م�سريهذ� �لرجل لو �أن هذ� �حلادث ح�سل يف  

زماننا هذ� ، على �لغالب فان ج�سمه �سيمتالأ بالر�سا�س قبل �أن ي�سل �ىل �لتابوت .  
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جن��م��ة  ب���ط���ول���ة  قرياط”   24“ م�����س��ل�����س��ل 
النور،  عبد  �سريين  الأوىل  العربية  ال��درام��ا 
فهد،  عابد  ال�سوري  النجم  ال�سا�سة  وح�ش 

واملمثلة اللبنانية النجمة ماغي بو غ�سن.
امل�سل�سل من كتابة رمي حّنا، واإخراج اللبناين 
املبدع �سعيد املاروق، يف اأوىل جتاربه الدرامية، 
خالل  م��ن  حّققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد 
ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب��ات م��ع اأ���س��ه��ر جن���وم ال��ع��امل 

العربي ويف ال�سينما.
���س��ريي��ن م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا اأك�����دت اأن���ه���ا واف��ق��ت 
باملمثلني  الكبرية  لثقتها  نظراً  العمل  على 
والأج���واء  الإنتاجية  اجلهة  معها،  امل�ساركني 
املحيطة بالعمل وذلك رغم اأنها اإّطلعت فقط 
على اأربع حلقات من العمل، هذا واأعربت عن 
عابد  النجم  م��ع  التجربة  ب��اإع��ادة  �سعادتها 
ف��ه��د واأث���ن���ت ع��ل��ى امل��م��ث��ل��ة م��اغ��ي ب��و غ�سن 

موؤكدًة اأنها حتّبها ب�سدق.

عابد فهد بدوره اأكد اأنه تابع ولدة هذا العمل 
مع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  �سعيد  واأن����ه  بلحظة  حل��ظ��ة 
�سركة ومب�ساركة النجمة �سريين عبد التور 
بامل�سل�سل  تفاوؤله  ع��ن  واأع���رب  م��ّرة ج��دي��دة، 

نظراً لتوفر كل عنا�سر النجاح فيه.
م���اغ���ي ب����و غ�����س��ن م����ن ج��ه��ت��ه��ا مل ت��خ��ف��ي 
يف  الكبرية  اخلطوة  لهذه  وخوفها  حما�سها 
ت�سعر  اأن��ه��ا  اأّك����دت  لكنها  الفنية  م�سريتها 
اأمام كامريا املخرج �سعيد  بالإرتياح لوقوفها 
اأول��وي��ة للتفا�سيل وهو  ال��ذي يعطي  امل��اروق 

ما تع�سقه.
الكبرية  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  اأع����رب  امل�����اروق  �سعيد 
يف دخ�������ول م����ع����رك ال������درام������ا ب���ع���د اإخ�������راج 
ال��ف��ي��دي��وك��ل��ب��ات وجت���ارب���ه يف ال�����س��ي��ن��م��ا كما 
و�سرّح اأن وجود جنوم واأ�سماء كبرية كاأبطال 
جديد  لتحّدي  يدفعه  عمل  يف  قرياط   24

باإعطاء �سورة مبتكرة وممّيزة.

ُي���ع���ر����ش  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
امل�������س���ل�������س���ل خ�������الل ���س��ه��ر 
اأن  على   ،2015 رم�����س��ان 
يبداأ فريق العمل الت�سوير 
مطلع العام اجلديد، وتدور 
اأح���داث���ه ح���ول رج���ل اأع��م��ال 

لتبداأ  ذاك��رت��ه،  يفقد  )ع��اب��د( 
عنه،  البحث  )م��اغ��ي(  زوج��ت��ه 

اأّن��ه على عالقة  بعدها  ليظهر 
التي  اإم����راأة ثانية )���س��ريي��ن(  م��ع 

حتى  ذاك��رت��ه  ي�ستعيد  اأن  تريد  ل 
ل تخ�سره وتنتهي عالقتها به، ومن 

ال��وا���س��ح اأم ه���ذا ال��ع��م��ل ���س��ي��ك��ون من 
ال�سهر  الدرامية خالل  اأ�سخم الأعمال 
الف�سيل و�سيحّقق جناًحا كبريًا، نظًرا 

على  معه  �سيحمله  ال���ذي  للتجّدد 
خمتلف الأ�سعدة.

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

عودة سيرين عبد النور إلى عابد فهد

قصة توأم زينة وأحمد عز

ن�سرت الفنانة اللبنانية مايا دياب �سورة جديدة على �سفحتها الر�سمية على موقع 
"اإن�ستجرام"، وهي تغم�ش عينيها وم�سرخية يف غرفتها، اأثارت بها اآلف املعجبني 

على �سفحات التوا�سل الجتماعي.
ورغم اأن مايا ظهرت يف ال�سورة وهي مغم�سة العينني، وكاأنها نائمة، اإل اأن رمو�سها 
بدت جميلة للغاية، كما ك�سفت ال�سورة عن مدى كثافة رمو�سها التي تتميز بها، 

ونالت ال�سورة اإعجاب ما يزيد عن 12 اآلف متابع على �سفحتها.
باإظهار  الك�س�سوارات مكتفية  نوع من  اأي  ارت��داء  ال�سورة عن  بينما تخلت مايا يف 
الفنانة  التي تركزت مبنطقة الوجه، ومل يت�سح ما كانت ترتديه  جمال مالحمها 

اللبنانية، ولكنه ك�سف عن كتفها الأي�سر.
�سعرها  تاركة  باإطاللة خمتلفة، وهي  فيها  اأخ��رى، ظهرت  مايا �سورة  كما طرحت 

ين�سدل حول وجهها، وحتمل حقيبتني، واحدة على ظهرها، والأخرى بيدها.

مايا دياب برموش كثيفة أثناء نومها

ل تزال �سور "ال�سيلفي" تثري الكثري من اجلدل، 
فانت�سارها ال�سريع وحتولها اإىل ظاهرة ترك الباب 
النقا�ش  اأمام فر�سيات واجتهادات جتاوزت  مواربا 
امل�سورين،  تاأثريها على �سحة  اإىل  حول جدواها 
ت�ساعد على  ال�سور  تلك  اأن  و�سط حتذيرات من 

انت�سار "القمل".
يف رو���س��ي��ا، خ���رج حت��ذي��ر م�����س��دره وك��ال��ة حماية 
عن  م�سوؤول  "ال�سيلفي  وم�سمونه  امل�ستهلكني 
عن  ب��الم��ت��ن��اع  ي��ن�����س��ح  ل��ذل��ك  القمل"،  ان��ت�����س��ار 

التقاط �سور بهذه الطريقة.
امللتقطة  "ال�سيلفي"  �سور  اأن  الوكالة  وك�سفت 
القمل يف �سفوف  انت�سار  اأ���س��ب��اب  م��ن  ه��ي  ذات��ي��ا 
لهذه  ح��د  ب��و���س��ح  نا�سحة  وامل��راه��ق��ني  الأط���ف���ال 

املمار�سة.
"انت�سار  اإن  "رو�سبوتريبنادزور"  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اإىل  م���رده بح�سب خ���راء  امل��راه��ق��ني  ل��دى  القمل 

الإقبال الكبري على التقاط �سور )�سيلفي(".
اأو  اأحيانا �سخ�سني  التي قد جتمع  ال�سور  وهذه 
اأكرث "ت�سهل انتقال هذه الطفيليات ب�سبب قرب 

الروؤو�ش من بع�سها البع�ش".
الرئي�سية  الطريقة  هي  "هذه  الوكالة  واع��ت��رت 
م�سرية  واملراهقني  الأطفال  بني  القمل"  لنتقال 
اإىل اأن الأطفال الذين يعانون من القمل يجب اأن 

يعزلوا حتى ل ينقلوها اإىل رفاقهم.
"�سيلفي"  طريقة  على  ال�سور  التقاط  وي�سهد 

بوا�سطة هاتف ذكي، رواجا كبريا يف رو�سيا.

الحكومة الروسية تكشف العالقة بين صور "السيلفي والقمل"

"الي�سواي  موقع  خدمة  بلجيكية  �سركة  اأطلقت 
مبدينة  جت��ري��ب��ي��ة  م��رح��ل��ة  يف  ل��غ��ات  بخم�ش   "
اأنحاء  باقي  على  تعميمه  يتم  اأن  "كورتري" قبل 

اأوروبا.
الأم���ر  ترو�ش"  "فيليب  ال��ف��ك��رة  ���س��اح��ب  و���س��رح 
ف��ردا من  �سخ�ش فقد  لكل  قائال:" الي�سواي هو 

عائلته اأو �سديقا اأو اأحد معارفه".
امل�ساندة  تلقي  الفقيد  �سفحة  خالل  من  وميكن 

ذكريات  وتقا�سم  ال�سور  ن�سر  واأي�سا  التعزية،  و 
م�سركة حول الراحل. و الهدف هو تخليد ذكراه 

عر الزمن .
واأكد "فيليب ترو�ش" اأن ما مييز موقع التوا�سل 
املواقع املخ�س�سة ملو�سوع املوت هو  هذا عن باقي 
ج��دي��دة  ف��ك��رت��ه  اأن  ك��م��ا  للخ�سو�سية،  اح���رام���ه 
به  خا�سا  رم��زا  فقيد  لكل  املوقع  و�سيوفر  متاما. 

ميكن و�سعه يف خر نعيه اأو على قره.

شركة بلجيكية تطلق فيسبوك خاص بالمتوفين

"ناديا" م�سممة اأزياء عراقية تبلغ من العمر 19 عاماً بانت موهبتها يف عمر 
العميق  اأهتمامها  خالل  من  العمر  من  اخلام�سة  يف  كانت  عندما  جدا  مبكر 
ناديا  تابعت  ا�ساتذتها.  من  متوا�سلة  مبواهبها  ال���س��ادة  كانت  حيث  بالر�سم 
م�سممي الزياء العامليني منذ ال�سغر، ف�سال على اأهتمامها وهو�سها بالراث 
ومالب�ش  مالب�سها  ت�سميم  خ��الل  من  املالب�ش  يف  الت�سميم  ب��داأت  العراقي، 
اخواتها ومع ال�سنوات كر طموحها. تعمدت ناديا اأن ت�سمي عنوان الت�سميم 
)وحدة العراق( والفكرة بداأت من خالل متابعتها لالخبار يف الف�سائيات التي 
فطرحتها  املو�سوع  يف  وتعمقت  والقومية  والعن�سرية  الطائفية  تتداول  باتت 
الزي  مابني  مزجاً  وعملت  القوميات  كل  من  رج��ايل  ازي��اء  ت�سميم  �سكل  على 
ابتكرت  الرجالية  الأزي���اء  وال��ك��ردي والركماين والي��زي��دي وم��ن خ��الل  العربي 
ت�سميما ن�سائيا. ال�سوؤال الذي دائما يطرح عليها ملاذا الزي الن�سائي بالذات؟ 
ال�سرقية لها دور  العراقية  العربية، خ�سو�سا  امل��راأة  اأن  اأنها ترى  فكان جوابها 
والقوميات  الدي��ان  بقية  الوطن وحب  وتعليمهم حب  الطفال  تربية  مهم يف 
وحتمل م�سوؤولية كبرية يف تربية الجيال وهي ذات �سخ�سية قوية. اأما عن ا�سم 
فا�ستوحت  امل�سماري  واخل��ط  العربي  اخلط  بخطني  وكتابتها  ب�)بابل(  اللوكو 
النهرين  اول ح�سارة كانت موجودة بني  ال�سومرية وهي  الفكرة من احل�سارة 
3000 قبل امليالد واخلط امل�سماري هو اول خط اخرع بالعامل الكتابة وتعليم 
ال�سعوب. اأما اخلط الثاين وهو العربي فكتبت الكلمة باخلط الديواين املتداول 
ا�سبح عند  العراق كونه  تراث  والهدف منه هو تو�سيل  العربية  ال�سعوب  بني 

البع�ش من�سيا.

وحدة العراق عنوانا 
لمالبس اصغر مصممة ازياء

عر �سفحتها الر�سمية يف موقع التوا�سل 
اأع����رب����ت  بوك"،  "الفي�ش  الج���ت���م���اع���ي 
حزنها  ع��ن  لطيفة  التون�سية  الفنانة 
ب�سوتها  الإدلء  م��ن  ملنعها  وغ�سبها 
يف النتخابات الرملانية التون�سية، 
ال��ب��الد  خ���ارج  ت��واج��ده��ا  ب�سبب 
ن��ظ��راً  وذل���ك  الإمارات"،  "يف 
حل�������س���وره���ا حل���ف���ل اف���ت���ت���اح 
مهرجان اأبوظبي ال�سينمائي 
موقع  ن�سر  ح�سبما  ال���دويل، 

نيوز". "البوابة 
ل���ط���ي���ف���ة يف م��ن�����س��ور  وك���ت���ب���ت 
"جًدا  خ��ا���ش ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا: 
ح��زي��ن��ة وغ�����س��ب��ان��ة م��ث��ل��ي مثل 
خ��ارج  املقيمني  التون�سيني  اآلف 
ممار�سة  م��ن  ح��رم��وا  اللي  تون�ش 
ح��ق��ه��م ال���د����س���ت���وري ب��امل�����س��ارك��ة 
اأن  ب����ح����ج����ة  ب�����الن�����ت�����خ�����اب�����ات، 
النتخاب يكون فقط بالبلد 
الت�سجيل  ف��ي��ه  مت  ال��ل��ي 

ولأين  اأ�����س����ه����ر،  ق���ب���ل 
����س���ف���ارة  يف  ����س���ج���ل���ت 
ت�������ون���������������ش مب���������س����ر 
اأن  يل  ي�����ح�����ق  ل 
ب�سفارتنا  اأنتخب 
اللي  ب����الإم����ارات 
������س�����اف�����رت ل��ه��ا 
الفنانة  لأك���ون 

مثلت  ال��ل��ي  ال��وح��ي��دة  التون�سية 
ت���ون�������ش مب����ه����رج����ان اأب�������و ظ��ب��ي 
ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي، ف�����ب�����اأي ح�����ق مت 
م�سادرة حقي الد�ستوري؟! وباأي 
اللي  التون�سيني  اآلف  ح��رم  ح��ق 

ال��دائ��م  و�سفرهم  عملهم  طبيعة 
ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ه��م ال���ت���واج���د ب����دول 
اأ�سماءهم  فيها  قيدوا  اللي  غري 
م��ث��ل ال���ط���ي���اري���ن، وامل�����س��ي��ف��ني، 

والفنانني، والإعالميني، اأو حتى اأي 
اآخ��ر غري  ببلد  يتواجد حالًيا  مواطن 

اللي �سجل فيه؟"
وا���س��ت��ك��م��ل��ت ل��ط��ي��ف��ة ح��دي��ث��ه��ا ق��ائ��ل��ًة: 
اأولد  كل  اأدعو  وغ�سبي..  حزين  "رغم 
الفاعلة  للم�ساركة  م��ك��ان  بكل  ب���الدي 
برملان  ليختاروا  بالنتخابات؛  والقوية 
الغالية  بتون�سنا  ال��ع��ب��ور  ع��ل��ى  ق���ادر 
لر الآم��ان، وليكون برملان ق��ادر على 
�سن قوانني فعالة تخدم تون�ش وكل 
ال��ت��ون�����س��ي��ني ب��ت��ون�����ش وخ�����ارج ح���دود 

الوطن".

    لطيفة منزعجة لمنعها من اإلدالء بصوتها في االنتخابات البرلمانية

اأنهما من  قالت  التي  بطفليها  اإىل م�سر  زينة  ع��ودة  اأن هز خر  بعد 
الفنان اأحمد عز، ها هو �سر رف�ش اأحمد العراف بالزواج من زينة بداأ 

يتك�سف �سيئا ف�سيئا.
خالف  بعد  وانتهت  �سنوات،   6 قبل  ب��داأت  وع��ز،  زينة  بني  العالقة  واإن 
بينهما، وعادت العالقة من جديد مره اأخرى بعد القب�ش على �سقيقة 
الفنانة زينة يف ق�سية خمدرات، حيث �ساندها يف حمنتها حتى خروج 

�سقيقتها من الق�سية ب�سالم.
ومن الوقت الذي تويف والد اأحمد وانقطاع العالقة والئعات ترد بكرثة 
باأنها  اإىل حينه  على طبيعة العالقة بني زينة واأحمد عز. ف�سرها عز 
يعاين  التي  النف�سية  الأزم���ة  من  للخروج  م�ساندته  اأج��ل  من  �سداقة 

منها.
ف�سال يف  رج��ب،  ال�سقا وحممد  اأحمد  الفنانني  اأن  ت��رددت  اأخ��رى  اأنباء 
اإقناع عز بالعراف بعالقته بزينة، حتى اأن �سقيقه اأي�سا تدخل لينهي 
الأزم��ة لكن عز رف�ش احلديث يف هذا الأم��ر، م�سرا على اأنه لن يتزوج 

بهذه الطريقة، ولن يجر على الزواج من اإن�سانة ل يريدها.
وكان عز اأعلن خالل لقاء تلفزيوين منذ �سهر اأنه مل يتزوج؛ لأنه مل ير 
�سيدة تعطيه الأمان واحلنان مثلما تعطيه له اأمه، وهو ما كان ردا قويا 

على �سائعات ارتباطها.
اأمريكا،  اإىل  زينة  �سفر  ر�سميا قبل  بزواجهما  الع��راف  اأنه رف�ش  كما 
عندما اأخرته اأنها حامل يف �سهرها الأول، وقتها اأكد لها اأنه لن يوثق 
زواجهما العريف ول يعرف �سيئا عن املو�سوع، كما قالت م�سادر مقربة 
منهما، اأنه مبجرد �سفرها اأر�سل لها لتجه�ش نف�سها، لكن زينة رف�ست 

وقررت اأن تك�سف �سر عالقتهما اأمام اجلميع.
وهنا التزم اأحمد عز ال�سمت؛ ليعرف اجلميع اأن الطفلني الذين جاءت 
بهما زينة من نيويورك لي�سا اأبناه، بل ابني �سخ�ش اأخر يدعى اأحمد 
عز، ورمبا هو رجل الأعمال ال�سابق وع�سو احلزب الوطني ال�سابق الذي 

يحمل ال�سم نف�سه.
زينة  واجهت  جديدة  م�سكلة  اإن  اإعالمية  لو�ساءل  قالوا  زينة  اأ�سدقاء 
عبد  ف��ات��ن  وال��دت��ه��ا  ا�ستلمته  حم�سر،  ي��د  على  اإخ��ط��ار  تلقت  عندما 
حمدي  خالد  وال��دك��ت��ور  البيطار،  اإينا�ش  املحامية  م��ن  موجه  الفتاح، 
عز،  اأحمد  �سد  املرفوعة  وال���زواج،  الن�سب  اإثبات  ق�سية  زينة يف  وكيلي 
وثيقة  اأو  الفنانة،  ك��الم  على  اإثبات  وج��ود  لعدم  الق�سية  عن  يعتذران 

ر�سمية اأو غري ر�سميه تثبت زواجهما.

اأعلنت الفنانة امل�سرية جنالء فتحي عن رف�سها عر�ساً جديداً قدمته 
لها اإحدى القنوات امل�سرية، وذلك بهدف ال�سماح لها باإنتاج م�سل�سل 
مقابل  حلقات  ث��الث  اأخ���ر  يف  تظهر  اأن  ب�سرط  حياتها،  ق�سة  ع��ن 
فتحي  وب���ررت  "نّورت".  موقع  ن�سر  ح�سبما  اأم��ريك��ي،  دولر  مليون 
ذلك الأمر لأنها ل ترى يف الفنانات احلاليات من ت�ستطيع اأن تقدم 
�سخ�سيتها ب�سكل يقنع امل�ساهد، بالإ�سافة اإىل اعتماد �سيناريوهات 
الفنانني، على  كانت تروي �سرية حياة  التي  امل�سل�سالت  العديد من 
على  القناة  عر�ست  اآخ���ر،  جانب  وم��ن  مفركة.  وق�س�ش  �سائعات 
الفنية  ال�ساحة  اإىل  به  تعود  درام��ي  م�سل�سل  تقدمي  اإمكانية  جنالء 

ووافقت، والآن يتم التن�سيق لختيار �سيناريو قوي تعود من خالله.

ذكر رئي�ش جمل�ش ال�سادرات يف تركيا حممد بيوتيك�سي، 
دولر  200 مليون  على  يزيد  اأرب��اح��اً مبا  ب��الده حتقق  اإن 
اأكرث  اإىل  �سنوياً، من وراء ت�سدير امل�سل�سالت التلفزيونية 
من 100 دولة حول العامل، م�سرياً اإىل اأن تركيا اأ�سبحت 
ال��ولي��ات  بعد  ال��ع��امل  يف  للم�سل�سالت  م�سدر  اأك���ر  ث��اين 

املتحدة.
وذكر بيوتيك�سي اإن تركيا تخطط لأن ت�سل اأرباح ت�سدير 
 ،2023 عام  بحلول  دولر  ملياري  اإىل  الثقافية  املنتجات 

بح�سب ما ذكرته �سحيفة "حريت" الركية اأم�ش الأحد.
تلعب  "تركيا  اإن  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  بيوتيك�سي  وق��ال 

دوراً كبرياً يف ت�سدير الدراما التلفزيونية، حيث اأنها ثاين 
الوليات  بعد  العامل  يف  التلفزيونية  للدراما  م�سدر  اأك��ر 
ملياري  اإىل  الثقافية  منتجاتنا  لزيادة  ونخطط  املتحدة، 

دولر بحلول عام 2023".
ذات  اأ�سبحت  والتلفزيون  ال�سينما  "�سناعة  اأن  واأ���س��اف 
قوة  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  حيث  لركيا،  بالن�سبة  حيوية  اأهمية 

فعالة يف املنطقة الثقافية املجاورة".
ت�سدر  الركية  امل�سل�سالت  اأن  الركية  ال�سحيفة  وذك��رت 
ازده����ار �سناعة  ي�سهم يف  دول���ة، مم��ا   100 م��ن  اأك���رث  اإىل 

امل�سل�سالت التلفزيونية املحلية.

نجالء فتحي ترفض مليون دوالر 
إلنتاج مسلسل عن قصة حياتها

تركيا تربح أكثر من 200 مليون دوالر 
سنويًا من تصدير المسلسالت




